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 طوعتسو

 ركمب  ةسوصتتع 9. "0عوبو زطص للدم 50 1-1[ طقالكمكأ 1ك]!درطتتست 21086عااتت“,

 مموأذ "علتكاسم '1[ةتكاتطط 2 51115 ءككلطات5 0ءعال1أا1. 1311205 ع5 5

 ردتاغ 11ءلنصمسم 111١ هع [ك1خصتتتم هععءامل نطخ , طقع غوطتغات12 ©01-

 لتغمدع ةصمعطتدتو , طف 1مو1 10هاطدس 1361-21 0عدؤحتمستغ 111 . ؟0غطح

 رصخم زطط هط1 :1- معا '1ا'طقاك د25 م23علاعاأا11, 10-21 عطشتتو خط 5610

 1001112 عع

 اذ" رموءوتغلم 1طن. اطكوعمحس موتأعات عجم ءمووجانسل كاتععامتأ ”0غادح

 سذس ذطد ءؤمقذس 111 . ةطلماامط ٠ص 0و7 ةائاونع 5

 5061 1315 . قطمأذ 1[طمتغطمسه 1111 . طصوأونو مالتحتمتتل 0621766111

 11هداتزسستك هئغقعصخشتطتد زككم . 1معجولتس ]خدع 72101 1 آءمعوتا

 ةطنش ططقتضت زان.١٠ . 81د عطقءطتث زطم 1[1هصدتزا لالءأ . كمطمسصتو زطط خط

 ابل" . م0]كوتلتس معكصععم» طلسقع. 11350ز14 0-20طتسف» !الم .

 اطل." عمعلتكتم فلثأ مدخن '1'هلزا هك. اك05ع5 "قانا تأ

 *8خ01 16د 1 نط.

 الإ. 1ععدتم ”دسمتستغ مسدس. "0510 ةذطط 83015 عامصتدغس, ''طقطأأ

 ردد 1كدتم "عومودلعغ زلال" . مزطصلعقس زطص 8و هغ 1دععقس زطط "طقم

 طلع. ؟دمتستغمم 1كاخيصانس م08غءعصغات اانا. قهطلملاعط دطص 0طهنز

 لتوصح هطزغ الأب . 8عععد 8تسز وستكون 5ع 2مم1عامع كاتطز علان

 ]ران مروع ممواعاوم الام . 11م5 هصحلد0زةعءاتتا 10 .٠ 2هنووتممأاتم

 1[ءاكاععصه ةىطش ظولعت. آمهالغاألم ةتطانأن 0 ابزث" . 0صحس
 [كم] طخ ممتد. 1رععدغتم 530-[100طدتسن. 18ططسخقسم ذا "طه
 زرع ةمدتد 10. 8:مءاناتم 0طقلن01 ذطص 1-21[هلث6 مدد 8ول-11ةتخط
 ذدص آد 1هنز ءقصن. 1كاةرصتسم ةععاوأادتأ. آراااعانتنو 01 املا .٠
 1معم]دع ننطزع طزورضدمءط 5ع ةتطستغااتطأ ارا”, . دوس لخم رو[ وأقدم
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 ةهعمموءأذ اال". ءقةص» زطص 112505 1كجتتط ءغ 1آكمتع ذط٠ط 18[ةلكدءطخل

 ريح . موو ذطص 18[هددتاع اانا” . 1ععوقم ىطق-ه] -آكهنمأ !الا"ان هلع

 1]دزؤتنل زطد قست“. طص0م1عنو 8دطعقتسم م7263 . 21-' قلق 1ط2 هلع

 11د ورست اباذب . 1رععمتزوم ظوصخت 1آآدصتاعز 110ةهن] نق.

 1[رععوختم 1[كس لندن : ه1-ةفءط هاا ةط٠ط 1كهت5. ماعم ماتك 520 :ةص

 هلثغ طمووامتس اع. . هنلقتو ذطص 72104 ج1-هزهةطقست. 1سءلناتم
 23101 خطط 11ةسخطم مدد 8ز00طقس ارث . 1.هعدنتم 8دسن "قست

 زطص (ةئعمم  '؟ةسن» ذطص هق-هكنا 176 . ةععدتتم "[؟هنزاامتناتتم ز

 2310 هل-0طقنا )طيثم . 2متكغماو 110هوهتلتسعع الاخ هع دتوعموصكاتتل

1200116 

 [روعام »عد ةتطاتغا ممددتمو 2010غ56. طصواعأام مءععتلات 81101612 53-

 نحس ةاتقعمت أر 01126 ؟31601ءعودغتك هدأ ةمرعا] د5 (01]11200 هنآ-هس000)

 طابهأ .

 طلت ءا"انك حرمت[ هدحتتنتح طحتلا[ةيتاتلل م5115 21701عا96ر, أ ةةتااتطت

 نتحم لاتقذات ءزاتك هلتأ ةدكءومومتست الذم . مزوعت» تطص ة4طلهتاهط هلع

 8دلز ولأ 1كاذصحاتس ممم وغم اانا“ . ظؤلطقم (مد"هعلععءطدع ةوصصقمت)

 1كاخصتس ةععامتأ. طءموعتممأت مصعد هةدعدع طط01عغوق !لأذ . ]2065

 طمواوغوم آل. طوالتزعو5 زدت اطالال . 0]نعصغع5 زاتك لالالء. 8طوم

 طم مأوم المل" . 2كورصتسح ءوتما“ادتم 01105 20556034 , طحتت] دندن أمل“

 ىسصفامرختست ]الملا , مرجتدتستست 12م1, ةدفتاسم , 31تاتانطت المال, 61018-

 تكتسح: ءك9معات5 ءزات5. آكسسصتسم ط7و1عغ6وم ألمح. 1ةهام» طلمك

 قصصتتلم5د ةنعصهكمدتاتك أطال. . 1هتضتلم ءزاتك هغ !ذطومدلتغمم آلآ.

 0ةمتلاؤع زحف !لل" . متم طممتنطت !نال*

 قسصتق 11. طعمأمأه عمولة مصعاتت مصل 57قنم 212629186 أن

 0وةصقست دطط 7210 لنءعدد نعمك. طسضصم» مجمل 2عواعامق موتك

 0عقعءاتمصعتط ةلحفمردلت زد كححصفسم, 0[1ه5دتاتسسدع ذص ةدصقتت2 أ

 10]هتطقم ذص ةعحتح ققدلت غدت أالآذ . طرواهأغؤ معرع ]1 عنتهك ةمرحاتس

 يىصهتكاتك ص مولتسع ةغد0عأ طلح . 21هطنك صعدت عنك 111. ةطش

 ظدلك 10م طمو[عامع ةصادأعك ذص مععاطدع 8غ املأ . 1[هرو طمهاهغمم

 املأ" .

 لاه 016 ط001غانانق هز[ 2ه16هأغ3 هأ ن0 32105 دوغات5. قطن دلع

 تمر" عرد 2ه1عامع كبصح مد عماتق مدطتسا7 0تنعمأ اذأأ . 0مموت',. 120-

 نعدك دصت ةذكله املا . 0ردغم 0م كهلثككو 0ع زك وتنوع ص

 يزد

 أود

 ابهكإ

 امل

 اماه



 هللا

 2ع

 ممرستعم عاد ةدصخغ امل. 5و0 طرد '0طةله املأ". ؟دعدع 0ع طنف

 120011 امل [ةكاسصمف طفتعل1أ[دغعسس مدقعتك هط طخ ظولكسم

 ممدعتف امله . طمدؤ محموم 1ةغسمع ةلث ذص همدصع» ثطش 8213

 لامن. فطن ظولكتت هدتدنلم ةطقتت عات12115 املك.

 معمم ]اند م1عغوع. ©06 ةطصصم5 مهنتك 1ع تع محموم امل“ ,

 ©نم تع عم ندم طصعمكأ هطلعسف املك . 0هدغعمغتام طاع 011

 !11[ءاكلاكدصم5 (د1-ط1هطقلز زصنص) ءغ 1[1ءلتصسعم5ءد (د]-خصعؤت») ةطط م00

 طظومت 5ةكله تطععمد هيموصتغت» امأكب . 0مدنتم ةطق 8دلكتت ذصهان عاتح

 رمولتع امثثف . 1عمولتغم 0هةسصمع املك.

 1مم" ععانم جاحة درجولت هآ-ةرصفأ (اناذ) طصدعأعءأت 2 طمماعأو كهتعوكت

 امذ)' . ةادضسومتم طزمدءطهتكءاتت دطص د0-طةتادسُت امذأ (آكمتم زطط 1191:-

 عءاطخط , 1["ةتسنم 20-اطهتلدست ع 130ط2359ةتط)

 [مةكلسصمففع طمم5. 122050زز0 عع طءسدستسم. ظعمعلتتم قطن طولك

 ىدصخغخو !عاعا]عصح 0طقصلزو زطط تعم 1!هعؤستحس ]وا .

 قميسوطاتسص أامالأ (1153.  ممرعاتكتلم خط 8دلعت امانا“ . 8[هداتست ممكغ

 كدقعس دصعضت ءمكحس أمل نعمدتحدس ذصعتعمعست "عممضأدسأ 0ع "فلو

 عغ ططمطزذسم طلطتت ”1-[عددددع املأ عن جلطويدس هلحفطسدلت احم . ةطن

 8ولك» تصلععتس تعمد كنعوأ ه0 0ءطء[]وج0م5 قسدطوو اذه؛ . 1متوأئولح

 قطن 8دلكتت 20 ةممدؤةغ55 أىح٠ . 81د اتتط 01100 0ءاطات5ق 0عللأ

 امم.

 '1ه]دتطح ةممدأوند هغ "0زدتسه ذطم 1كنعص مهعاتو كات عاهل 2 (نطقح

 ]100 ج8-1هدؤعطحع. "1ه]هتطو ععتك ةوصتحس ةيتكاتعأ احكل . 0ةتتكد

 0عقمعالمدتك ”0زدن0736. (0ددو1 04 5111129118 3 امكو.

 035110 "0زةهتسحسم ها 1[عممعدتم 1طن [0طوتخد ؟زصعأمو 20 ةطق لكم

 رصتغتغ املك , نست عمد زص ععوتتمسم عمت. '!"هاهتطق ةلعمط م0206

 ©طمحتم ءامهلثاوع امكح.

 قمممدأدمتد ةصتطتتسمسم 1[1د,ةعانص , 5ه]هتسنح ءا "فصتت“. 013111 6585

 تعامد ةمدعتلمهست زدطوغ 1.٠ . همس نسا ١ 1.١] 00"1-21ز3:8 ةاتمع78-

 طن هغ زعمع مرمطصخم» ال" . مطنش ةءطممز هته ذطس ةقطلحد]-022 ,

 كاتاتك 0-21طمصعق:ةع أكف .

 865 1هستستغوستسم عا م01عاندددع 50زذط. ة2-2زطتلكقسم ءأ قم

 أ1.1. هدفزذط ه 3[هوهممماحستم ةهلحومتغ أ1أ] . 1[ةلئلك دطص 8هةهنضد

 رص كانتك مويضاعد وصفت أ11أ7 , دهم رمم» 5م ةعموتوأ اوه. 5هلزؤط

 رار

 ادهأ

 م1

 ادمه
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 طوعتسو

 لوسصقسمسم معك. 8[هددتلتمسو 1111. ةدفزذلط معاتغ ذم 11عممموأهططتقتت

 ا. . موسدومرع 18[هذوتدع 1كاخصحتتتت م1:06أنات1“.

 0طلتل ذطص هل-19هلت0 8ماخطحتسس دعصتغ. 1][ةلئاع ذطص ة[هدتتد فرت
 دع هن هعلتغد» أ6]1 . 0توععأم هنذ دس رتخع زها عض[ءءااتك هز (0طقت

 0طقل 1 لحس ةطمعتتتم ءةءاتعتتع 1غ , مطاط ولعت ؟عاهأ اة

 موطواادطد» 18[هددئاتسو. 1[مطخمس همهم ةزذل (مساهمططخل 1121) ذم

 «0مكربوي 11“, 1181١ هددت عصغومع 1[هءدتاتسدع ]هج0هصخانت" 111.

 3[مدوتاتسصو ءةمعنعد ممدتغ '"قلوجمطوو أب . 000[1زذتو ذطط 10

 ععطم»“دططأا ظلذدسع 18[هددتاتصمع 5*1, ]15 . لوسصقسعمكءع5 (8وصخ

 [لوصتلو) 5ع "ععامااسطا از ةعمااتتت (30119-31) أ3. . 1[ههدناتنسو ه0

 كاتس 2ةدعتمأتم نطعخم» مدعصمع 1127 , 18[هطمتءكس 31-1

 ا“ . 11000زذ“ه لكم16 ه١ 0طخلتال طوصمقع ءهدلت0دعد مدهعأذ هطغصعأ

 الوء.

 طعاوعنم ج11-1هغدنست ص 8دطندتسم. جاد طزدسثم ذطص د]-1105115 أكةم.

 جل-ل[هصلطن» ذطت» ةذحبو هطتغ. 1؟ةللدك زادك 2]-11هدلطت» 6-21 طقتثت“

 )51. . دلحشلذ زطص حجا-11جلطخحسصسأ مصل ةرمدأهتمم دصتغغانا 117 .

 هم-7زطدتاعفس ع 1كمتع ذط٠صس فس (111) 1111*. مرمملتعتسسم ةوتتقع لح

 هدوم 1115 . ةطومتادط دطص 11هفطقت (1111) اة. 8عطولاعد هممت
 رصاتسغانت» 1111 . 1مزدؤماد هل فلذت د0 ةطق 8دلعوحتس 10 .

 قورمداوهندع (0ممحصعطدءدر, ل[لدط 7 عدفع5و أ لوطصتصط عدقعع طعال1و هم

 رصتصغس“. 1مل ذطص 11ةلتلع هلحخملت أام. انرتطو طوطق ىتكاتت“

 أك . خ[وطسو أامء . لوسصحس أامأ' . ]زغغوعدع ةطن 8ةدلعت ه0 ![هفز قصن

 زمعماوم أ!ةىب . 1كوتد ذط©ص 11دلئئسءطغقط 1141 . 2ةلطمج نط ذصخعس ع ان

 1*هتسنم ءغ طزودعطقتعاط ةروقسصت أ11] . 1.هترنم 1عدتكاتس طعالو ةاتح

 ممخدت 1112 . هوو زطص 18[هددتلع عا "فسخ ةط٠ص 215:05 1عوجساط.

 هععمسصعخسو 11 . "خدع طم 212:05 ا1عكقسصط هه ه 1كدتكم لتعز دم عت

 (0111) مغ ةقحوصتعمات هل-8[هطقلزذس دنس هطث 0ممموجو هه دداطزتعغك 116.

 ماطاش ظولك“ ةدطص "فسسدتنتتم ناتانات 1كدتماست ذص ععواتمس ععارتتم 111

 طوزععلم ةصعمادسسنست 1120طب حسمت. هل-ل[هطخفزذع ٠٠٠١) . منزذف ذط٠ص

 1مط10 !؟ءءأ . 8دمخش *ةسحع زم 7[هؤقحكتو هتموت ممكن اهءذ . هل-ةدءطع غلط

 1نعوطتت“. 0طعزلتسس ةهصحاله0ز دنس ١.1) . هل فععط هغط تطعم 001غ

 لأ. قطن ظولم ك كتسعفم مصلمصوت !ءأأ . 8علعسصمألم ءقصاتكلم
 رسخت )أ . مموعأ عا ةوصفست ءغ 5ج0طتخخسصوتتات )أ

 قتساتك 12  طمدأ ؟نعامرتمدست لدصخقسمع طلخا زا٠طد 21-1951104 0

 ليلرار

 اذلدا
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 نا ا

 1فلعدمم طمتغأت اد. 8ةصئازو, 8ةسامسم , 011ن5 !اءأ . وع وطنك 0ع

 هددم 1طد (د1مطؤخ. تعدو هع هدطستغاتكغ. فعذلططءاط ؟دعدطت“

 قمطل-هل-ة1هعتط ذطص ظداكدتلاه 1.11 (.85) . 1نغامدع 0طقتخقت ه0 ذصع
 ءماقع د1120-1ةتمت )ل٠ . "150 1طن 6طقص 2. 2-21 الأ . ور

 زل*؛ و 0طقتنفم زمغععقع[ م مآل . طصصع ءاعمطقف 11ءلتسمس

 وممتع امل .

 طصوواتانست ةلحالآ2لطقتت. وغم هل دعدمدا 8-21دها 1016 5

 هوغ الك . طسصمعاتسس 192190-21)وع زد غعاتح ا؟دماعمتت. ةلحشص09728-

 عاق ةدعوغدس» مغ موت )هال . طزعع 01]هتكأر ذص وتم متتاغا ةطهطعق

 ءطضصمغتوست دس عونك تستغفر جنم آل . مطرؤذطذسص لدتع 2ءوو-

 رختس. 11دكزات5 ةفصعاتتمت5 )!٠أ ه . طووؤغ ؟نعغمدتمسم 1]0هتعأ دسسو كطمع

 عطتكءاتخ فتك اما . ةطمأ 8دلكع !دد0هغ 018110

 فمجؤولططءا مسصمعءععرتو عتدع طعاطسب مده. 1ةلئ15 زنك 2 06

 وقعدت موقف 2]-31هلعت 20 هدام 1ةنماطسمتع 83011 6دعتم )اى.

 11ئ12 هرتمانعم هانا. العمق ( ةصواطتتسس ءاطسخأت ةصمانتس) 20 5

 0علتغمدتع ةعععلسمك ).. . "خس ذط©ص ةطل-هل-11دعتط ةطص 1

 [ركوجفسم قلته ةكطلحدل-1[هعتطت ءأ ةءطمجبةنل ا. . مودع 0ءععءانمصعتم

 115معمفتطمسع لمس مد»ع» ءمصقتغمدعد ةصوصسمغم» ا.ه . طزدعش طم

 ة4طلها1ذط 31-1

 [كومؤسو هع "علتممتت 2 5ءطم52510. (2لخطو ةط كادمأنللم 5

 [كمو5 ةصحالةانق ءمدقتغمصعم مودعتم مماتخغ )11 ل . 1تطعالانق مهعأ1م-

 متع آو. . قلتمرحتسم م2672 060181005. (نطخل1 0 0113686035 تعدل

 ا" .نأ . 0طخلنلخ ]116[غععتوع 20 طءمدده ج1120-1ةيست )ءنأ“ . 'مطتت انت

 ىالتعتضد» هل“ .  طووؤ رممساعم ةلدمءطتا )نأ , طوعدف عم

 معمم. مل ةمغعتسو طمع انام 103202601 ةتوا[ع رم

 (نطقان0 هدممءعالمم ؟ءعدتغ "ةزذلطم [ةصقتم.

 (0 مران ع1 هلدفسطشس. هعاتاما"اندم. 0714و م23 ا

 كدا ةفطخ مدعوم عزغ كبسص 041100. فنعم دهس 7.17 . طصغعتا

 ىقماغتحمد ةدصغ ا[كهعدتتعع مدكو» 1[ةدوع , دسم مدأع» !1هطقفسصتتعلتكر

 هانت ا.1 . طخصمغ هل-طزدصلم] !ءكد . 01ءمتقنع منع عاد, هأ
 جلحطز خ05 1.141 . 0طقلتل قروطود ءطصتمأتدصم5 نانأ هم ةطقءدغو 10؟ةل-

 لتحسص هغ ج1-[عطقمسفلقس هععنجو جك عتوصت اكان ةدصقتغم 18165 110-31؟8ن]3-
 طخ !.41. 5علنع ذط٠ط دص-الوذمؤم )ءا١ . تعم ة6-!طقصتلا © 32-

 7نسمدنلا ]ال . ؟ةعئمرتو 21-ةسقلطأ امال“ .
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 [نع معمعوت صح 1 هع ةدعصوج 2 نطقلتلم ةاددءعمأو. 5اغدخلست م2056 2ع00-

 نص لاتطعغد»» 20 وصمم دمفتع !ءال. اص ططقق ةه-5دلقمنلت

 رك 9 الأ, .٠

 ةرتصاتك 13. قطن ظدلكع» ةعسصتصو 20 5وصحس 12530620 201.

 ©طقلذل مص 5330 ).1 . ةةط©طقس هس ءككه0م جهلقعتا !ءدللو مح.

 معصعم ىاتطونةدغم»تس (هلحط1031) !ءمل', !.م* . "فس طعس هلح ف عت

 5531510-31 ذطد *0]عطو اءحل*" . لوهثل ذطص هطث 5هزذس أح . كطأن 2

 زطص ةلحطزديسؤط. ةءطم»داطأثا دطد 11دددصو مده . 11توعاتتتم قة

 '1؟ةمطختستلع مداد ةسوطوو ممتغغتأغ !ءملا . 11 56ه ءمالتعتسغ 20 1و

 رصفلعسست 1ءد . 0طشلتل ةذطط 5192150-21 ذك ةدمموألقك ؟ةصتغ همك ٠

 العمد ةوسملكت (هل-[[خلعشمو !اءحم). انعدوتمأتم مءعححس 11 ععقأق-

 ختم )آ.3. . 0طخلت0 ذطص 1121-1 صحوت معاتغ املأ هغ هطتسعأ

 زل" . حكدصختاتك مصممات مطنش 8دلعت .١.11 طزدنه0)ز2  ءم]10وتنتأاتل“

 تتسص 0581106 )ك1 مغ 1كاذصتتسص م1021 عطانل“ ؟ءكح . 18م1 ةقاتك 10128-

 مضت ؟انعدس ءهمعددزا 1:11 . 1[دعمج ءكد0عك ظمصقطم1ات0. 11111116-

 رعد قرعوطتس مدعمفتت !أ١٠ (طزووهتسم ةلتنذ قطن 5ه(زةصن). 11و

 كتسك تنص قسطتطتع مدععصت عمو ؟ه]دعدم !أءآ . طموؤ كقلعسم

 ركرصعمددمست مءاتصوتتغ !أ.١ . ةطق ”0طدتله اص هغ01>“ 013311 ا

 ةهعععمأم طدصحفعاسم ةءملتغ أ.ه . 1عوطذغات مهتت'ه0

 قلتد دلتأتم لع هعمعلتغنمصع ةعسصتصتست. 115 موعقعمماد» الح

 ها ةسحطون 20-آةغطتسم : 150[1) ةع-عماهد'. (ناحخات0 ةاططصس 21-1131150

 ةوسحس ةاتممعغنمع دعمتغ .٠١.1) 0هطقلتل دطص 5550 !أ١٠ . 1غم» 0طشع

 !ئ01 ذطص هل-آ[كه14 ااا". دحل-38[هءعدنزدعاطط .١١1 ةظموهسو !اأذ. هلع

 11هغطحسس4ُ ذطص 1خضستغطو ءكابسص لتم1010 ةععر:ءاغات5 10 13]ع0 20826: و

 متعمد (0طخلت0). ةعءطقطسد طوبخمدست مدنمعاتو ةنموهغ !أأ1. م

 طورسدتختس !أ!1 ةعدسمتلمعطغ 1”ةديدمعطممل مغ قد هلح10ه6طمسمُخ

 جلل قطن ظولكتتانتم , وناتأ 22071605 0وتانت> لان ع ها

 ةوجنم األ.

 ةلتح هممهضتمتلم 0ع هعمعلتغمدع 0طخلتلت. 'قةنص ةغ-1"حسد» ل17 . 1خغم»

 مو لعدد. 1848“ (؟ا11), ةووسؤ ال1: ة[كوملز ظقطنغ (لا) اللهو

 8ظمويت. ةىازمخلدتم ذص 2داعدانسو. الكدعمج ؟71ءام33 06 8مصقتتتق

 111 ١11

 5-5[1 ةطن ولعت. 5ءرس] دعك ءزانك .١11١1 0مدهقت» 1ععداتست

 مماهغ اا . معمتمع ةطش 8دلمت ال9 ؛ نمل دورتك 20268 زانق
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 ملا . نومرعم 1! . 4ددمو زدفتعمك, دعتتطقق , ناتقمم م65 طقطاتع

 هرتتغ الاه. 1دتتلع5د زادك )114. 0 طقتناتطلل 1 0 عوزعمهأ

 الاث/. قطن ولعت نلغكتساتس ءم]!1ووانتاتسس كت ةطق-ه-8هطسخم

 ردد ةةستع 1151. "قفتكءطقع دهم»هم ع موقع اا.

 رز نرصدتع خط 0طدتقحع ةسصمعكمسم ذص 5و رمه203. 2051 16غ0دس

 مق مخلحتست 11هداتست ةهعضتصت 1ه0هم ءدفعمت هءءانمدمك )11ه. 16غ

 ركطلخ 111. لوصفمءدد ىرتغاتس 0طقلتلم ةقطتع صمون هموم 0م

 مانعمفغتم طوسفمعأ ةمعدصقمسسم ةلتمسم "2016 مدعسم "اب . نصمت أ

 0ذلتل (؟اءا) )6. نصمت ةطش ”0طدتقحسم زاتطعغ 8ةسصقفءاتس 0م-

 ماتعممتنع )أذء . 0طقاتل نعوم ءعمدعممتغ !اذأ" . 0همهتغعمدعع ؟زعاتك

 زصصموزأغهع الو" . ردعممبع [مملعممتم 20 ]مفلس لتصنع اد ةقطق

 "0210 هط 0مصقنتم 20 ]فلكس ءةعمولتغاتت“ !اةذ.

 )اد هءزق مدمتغم لع مسمءاتم طلت 8دتعذس دمتغت» الود . "ةطدسزو 56

 ةدطسست غ1 151.

 الاوأ دجل-3ة1هءطحصسش ذم 1مفلعاص علت. ةطش 05310 ءانتص دعانا كات

 ععودتشكا“. ل515 ةذطص 0مقجو (نطد 110دز2) 520 قصت ةصعماوك ءطقق-

 لدصم5د عع ةسوطتد مءاععممع زاتطعطتسخ )111 . عم 2عجعوضتس. ةعون-

 رصتلمءطغ مععوفات». حفص ءهغ ظمدادسم عدم ععااتسغ )111. صون

 معد طءع5د 2ممدؤوهغوم 1ص ععوت توست ععاماأأ6 عا 20 571322 21016 1ةلكاتم

 رصتغاتغ )ااه, .١016) عمدؤؤسص طعاطسمس مدد. طزذطذس 20 ةصحالوع

 رصف اع ءادلعمم مدتغس» 11117 ةذموع ءدرجتقدت" 5مل ةهكولتغ. 8[ورست ؟نح

 عمات هم-كداكفغتمع ةذص 1؟دماعوتنم الام. طدععوات ةمحصتسةزذص (؟اام)

 اا . هل طزةلتمتك ءكدلع هكقعتطد»» 8ةلكموزذغطمع آلا .  ؟ذعت 11هو-

 ازصمو كطثتك هعودشمت لك ةهعمتسمغ (؟!بأ) االمأ“ .

 مل 1 [هداتست 2 5هعتو رممم111عومصغتت“ 22110 11055 ةصحلل هلك. ال165 مه.

 طوطسمس 1زذلطقجو هتان ةمموت هلم" ءرتذدتتاتا2. طق 0طقن0 3

 ىدصقتلتسال ىانمرختسم ةعوصعتغ ةامحتسمح 20 طموؤورص )ألو . 1مدو معتك

 هس 4,000 ا[هداتستق. د1[1-1هأاطقممة ؟1نعتع21 ع5 7106و. 12615368 3

 مومرسءءاتل0مدع م"هطتطءدغد» م*هماع» 5036ه صعم 1120-21ةتصأت

 ظمدؤؤحسص )انآ. فلتو مهسدتكلم 0ع ءكاه0لع ممادغأف. 18ةتتل38, 1101“

 قطن :0طدن01 !امبر الحم . 181عماطقسأعع ةعاعتت 11051113011113 01

 ىاءعمطقع هدلطاتك !لام . قطن ؟0طون0 مم. ظمصق زطغعت'ةعضلتغانل“

 (مادو) اال . طوصغو موععنم ةنعتعمأ ع5 هرتع ه]-![5غطقصتقع 178115-



 07ةنو::ئةةناةفلا ا 35050522422-45 7-25 95:.::7733040153302545525بب77ف 5220 ضل و ل ا ب2 يا بال للي ببي يس

 1 ب اب يي ميلا يي ا تتجلى ا

21 

| 

 هدصغب 116لزمعدودعد "عماد 1715 !11ءعلتثمدسم مع”عاتتت ادم . ةطداغ ه6

 مرهف ما10ه:ع ةهطوءمرجلتصغع. (0مه115 0

 المل" جل-1[هغطمسسك طزذطذصاتسص ءهغ 1190ةصفءعطخط ءهصاتكم5 1هعأن م10

 011هن5 ءأغ زمام. طزوعتمع ذطص ةطقملاهط 8-21هفزولث !امل“ . عمت

 هل-8هوبوتطت !امل* . 8 ومزتلةمععوع مزدتشس معصعتمءط 261 ؟0هآنصغ

 ]وعم *'ةعتمزدم اامكر 1... ةدممواتدع نانقف ةعممأغ 21-[هغطعتمل

 ا"امعر اا١1 . 11طعشص زم أله: م انه مامكو اكن ذم

 ممعاتم ممتع !11)' : ممهعمه طمدغشسسس داتهمعف !111 . ؟ومتقفع مهم

 مدع5 06 مدعصه )11 . 18[هداتسصت 91ءغم0ع5 طموأعق مع هعومن116 1

 ١117) ءغ ةعم5» عمم مات]هصخاتت“. 1لزدس» 110-21 82223ع م9116 1ةعاتح

 دوغ الل هصحن» 53:0 طم هطأ 21[1لكقع ةطصمعتتوغ مد" عوت 1ةعلغر ءانأ

 رتصانتق هغ ه1“ هطقوونأ 0عطعمغ !).) . دل-ا[هأغطقتطتت8 061عولناتك ة]-

 0طقسخقمأ )7.)' هع اندعلخلت )7.7 ةتسمتغ. 1مولتكم ءمصط“ت لات

 همدالدست» ةهغ ؟"ةعاطلتط

 (ةدتدد مةعرتو7*ههدتك طعل!1 36)301513[1-21. طوجووف ”ةععرد عه 8

 ركتونوع يضعوصغ 122050ز10مدص ,113٠١ عن طعاطسسم هعطاتع 783181.

 1]وامعازو ةف-هدحجبذ لن : ه18-1[هغطدصمُك 30 الطن 1كقسع» "عععلتأ, لون“

 زاد ةطقحلتادطت ه0 6طملطهتز ؟الرأر !آؤثلؤ . 0صحمن» هصقتوتع 811840-

 ع5 00117063:

 قمرصساتك 14. (دددت“ 1م5ع ءممتدم ءه0لمعلان مغ قفاستو 5ع (ةدت. طلسم

 قكممو همعلز طرم[عاوع ءأ] معركاتو0عص+ مدم1 كانطوزكأعرتع عن هطلت ©

 (ةس(1لزدكتطاتك طعواعاوع ةمصعتسسس ههصلفتع ل *. دكا ذط«ص ةهطث

 17ةلعاقع طولام ممدعقطتم آاأ5 . 0هدفتلتلج ويددع 0مم كك تسرع
 مك . ةىعمدتسو ةسعطسس مهععدوتع عمرحتسم !ةلحدر )#ءر 8101 . ةللمع

 ندم 0مصحتت ه0 ممئاتغعم .١١11 هممت ةعوسم م 5ولكفمتاتع ااا.

 ز[مرس ها-1[هغطقصسمدع. 1ععرئعانت5 ةسوطتتس ةذص م*مواز5 ه1-1[ةلتع1 زو

 ننعستم ةهغ ن100 ءعىععب"تغ ممتالتدطم هنهغ. 5350 هععععلافادست مكانا

 هغ لمعمد 0عهزعممت !١١ . دل-)[ه(طوصصقع مجمجتاطنملت ءمصقتلت انت 6

 رمعاطاتو عمرتعجلز5 ه0 5 لمس 1!!! زلعسم دتهلعغ 0مم .١71

 هند ةلدآك3خلتوثزردع 0مموننم 0عععتطتغ 71 .

 تونر وتأ مما ممددنعمت ةءطقسفف (077 1 ب ممهوعيستغاتأ

 ماركس زاطص ه]-5]11351 20 00-21طهتاط [مانعرت لذ أهه كتكاملتك ةعده

 )137 . وهذ مالسمد ىرصتغس. 1صخعت» [لتهسم مغ (ةصصتس مماتح منت 1110618-

 امد لتضمحتسما 1[هداعمسأ 1١57 . راتهعدادسد طمحتم !هودعسأتف 711 ,
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 830 مدح معلن ظمداتحسملو 12 معاتلا1 2 ةدعاتعاأات5 5عتسوتتاتالت 2021103-
 تنص هدوم )1 ة .

 زر ةه 0مدوت» 5 لمص زانطعغ 1ععومغمد 20 تعععمب طوصدوتاتمل 20166626. 0[7-
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 ةمرئاتات دمهأع ةتتعاتت" اان 1711. ةدم-حهةصقمص ذطص 1810]وتم. 188-
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 0وغمتوع 110هءازسصمد”تسد 111 . ١
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 1 زل زرت

 هب لكنيو ةّيسناقلا ىدنخ . ء«ديخحيو مكيفدي <: لالا

 تشان كلفنا اخ. مكلغشا ىتح مكدالج مدور تيت ١

 مصاع لاقق ميقلا تيكسف مكفرشا نم لاق مث روياس نم مكلن ام

 هينلمحن ءاللد ديس انا هفرشا انآ بارتلا ذخآيل ةتاتفاو -وريع ىبا

 ةراحلاو ناويالا نم هب يرن هقنع ىلع هلمحن معن اولق كاذكا «لاقف

 هب اونأف * ريسلا ىف 8بذجأ رث اهيلع هلمحف هتلحار ىنأ ىح

 ريما أورشب لاقو كاوطق سيّكق بابب رف مصاع عقبسو ءادعس

 رجال ىف بارتلا لعج ىتح ىصضم مث هللا ءاش نا انرفط رفظلاب

 هللاو ىقف اورشبأ 'لاقف ربكل بخاف دعس ىلع لخدف م ما

 ٠ ميب ّلك ىف نودادزي اولعجو هباكحأ ءاجو هكلم كيلاقا هللا اناطعا 252 '

 نوملسملا عنص ام كتشاو انهو مهي لك ىف جودع د'دزيو ةوق

 نم متقسر حارو كلئا ءاساج ىلع بارتلا ليبق نم كلملا عنصو

 لاقف مثار فبكو ماو كرما نم ناك ايع هلعسي كلملا محلا طاباس

 ىلع اولخد متيار لاجر لثثم برعلا ىف نأ ىرا تينك ام كلملا
 : مالكب هبخاو عنم اباج نسحا الو مهنم لقعاب متنا ءامو

 مهتكرديل ارما موقلا :دعو قل موقلا ىنقدص كقل 8لقو خضملكتم
 اوركذ امل هقحا هلضفا ثدجو :دق ىّنا ىلع هيلع َنوميل وا ]|

 ىقتا هاش ولو هب جرخن هسأر ىلع «هلمجن ايارت هقيطعا ةبرجلا |
 كلذ ذا ريطتو «غافعألا هنا كذللا اهن بأ لاق ملعا ال اناو كيبغب 0

 ىن

 ©) 21017. هنفدبو 0 14 مكنفدبو دنخحديو 121 ععذدلك ةنكن ش

 هدنجو. 45) 111 فانقاو. <) 151 لق. 42) 111 ردح. 2 8 '
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 ديد ا خس

 000300 1 لذ ةانسقنو داو* انيتكو قحصو انلقو لاقت

 اننيب اميف راصف هعابتاو هل قيدصتلا انبولق ىف هللا ةقذقف ناك

 هللا رمأ ههف انرما امو دللا ليق هيف انل لق اف نيملاعلا بر نيبو

 41 كيرش آل ىدحو ءهللا ان ئنأ ليقي مكي ناس لج

 تفقلخ اناو 2 ىهجو الا كلاه -_ 1

 اا دنا يكردا ارا 3و هزي .لك زيصي لاو _ءىتن لك
 نم توملا دعب ْمُكيِحْنَأ اهب هلا ليبسلا لَع ْمُكَلْدَأل لجيلا اذه
 قحاب ءاج هذا 78 دكيهشنف و مالسلا أت ىراد مكلحلالو / جاّذع

9 31 0 0 

 ام هيلعو مكل ام هلخ اذه ىلع مكعبات نم لاقو فلل دنع نم

 هنم نوعن# ام هوعنما رث ةيزإل هيلع اوضرعاف ىلا نمو مكياع

 هتلخدا مكنم لتق نفذ مكنيب مككالا 7م اناذ هوا ذاقف قبلا قفح مكسفنأ

 نك ١ تخاف أوان نم ىلع و صنلا :تيقعأ متنم ىقب نمو ئتنج

 ملست وأ فيسلان تكش نأو رغاص تننأو كب نع ةيرج ١ تيت

 0 تساام لاقف انف لتمب ىنليقتستا لاقف «كسفن كك
5 5 - > 5-5 

 نأ 9 و. لاقف دي كلبقتسا مث 0 ىنملك 0 ىنملك نم الا 5

 نم جر 1-1 هدب مث ءالوه فرشا هولجا «لاقف بارت نم

 ايلا .لسوم | هويلعأف مكيحاص ىلا اوعجرأ ىئادملا « باب

 0 1ك6هه: هرج ' 2) لكه5:-5. ع .2) 1كه2. 28 75. قهر أ ©. 0

 75. 4 هن) 12 ١ لكمت 167 3مل 6 2) (1:316027 28 352
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 ا خذس لاا

 شاببنلا 0 ةرأرز 0 ةدوعتيلا ماقف موقلا نيكساف «مكب فخري

 مو متهوجوو برعلا سوور ءا نأ كلملا اهيا لاقف « ديال

 مظعيو * ةفارشالا قارشالا مركي امئاو فارشالا نم نويكاسي فاوشا

 ام ٌّلك سْيلو .فارسششالا قارشالا م مّضفيو فاوشالا .فارشالا نوح

 5نقو. هيلع كوباجا هب ىكيلكت املك ال, ذل كيك ل اولسرأ

 كغّلبا ىذلا نوكأل ىبواجن كلذ الا علثم نسحب 0الو اونسحا

 اماف اناع اهب نكت م ةفص انتفصو كق كنا كلذ ىلع نودهشيو

 انخجع اًماو انتم الخ ًاوسا-م ناك افا قاضلل وس نما تو

 براقعلاو نالعجلاو سفانشل لكأن انك عوجلا هبشي نكي ملك

 ؛الو ضرالا رهظ ب امّناذ لزانملا اًماو /انماعط كلذ ىرنف تايألو

 و لتقي نا اننيد منغلا راعشاو لبالا رابردا نم انلزغ!ام الأ سبلت

 نفحيل انذحا ناك 7ناو ضعب ىلع انضعب يريغيو اضعب انضعب
 ريع اهلاخل فداك انما جم ١ نهارا ةيعاك ةّيح :قو هتنبا |

 فرعن انورعم الجر انيلا هللا ثعبف كل تركذ ام ىلع رمويلا

 د 2036

 ؛ةريخ هبسحو انضرا ريخ هضرأف هدلومو ههجو فرعنو هبسن ظ

 عك هسفنب : وهو انتليبق ويخ هتليبقو انكريم مظعا هنيس ا 0 ظ
 رما ىلا انعدف 2[انملحاو انقدصا اهيف ناك هلا لامخل ىف انريخ

 هدعب نم ةفيلخل 7ناكو هل ناك برت نم ليا ىحا هبكي ملفا

 2) ك5. ىديسألا , 7:ععاغ نان10 عدم , 5ع0 طحاصان5 ءاصع702عز 158 ءغ 14
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 اماعط. 2 لتفقن ©[ ريغن, 115. 0. 2) 151 © ف. 2) 1508.

 /) 111 انلمجاو. 7) 111 ناكر 115 هدم.



 اناا 1 لل

 برعلا نم هفلاحج نفاىأا «كثبتي 0 م ثكح نأ هللا ءاش

 هيلع هنكم نيهجو ىلع اعيمج 2هعم ا!رلخدف ءلعفو هب ةأدبو

 ىلع هب ءاج ام لضذف اعيمج مانفرعف دادزاف هانأ عئاطو طيتقغاف

 00000 امين نا انرمآ رث فقيضلاوا ةزادعلا" نم هيلع انك ىنلا

 مختلف ذل كوطحت ىحنف قاصنالا ىلإ عيعكتف ممالا نم انيلي#

 8 رماف متيبأ ناف مدلك 7 سلا ىشخعا يفر وهو

 ةرجانملاف متيبا ناسف ءاريحلا هنم رس /مروخأ نم نوها ءه مرشلا

 ا هيلع مكانقاو * هللا د كبف انغلخ اننيد ىلا *متبجا ناف

 نأو مكدالبو مكناسشو مكنع عجرنو هماكحاب اومككح نأ ىلع

 درجدزي مّلكتف لاق «مكانلتا الو مكانعنمو انأبق ءارجناب انويتيقتا م

 الو اددع لقا الو ىقشا تناك ةما ضرالا ىف ملعا ال ىّنا لاقف

 ىحلوضلا ىرق. مكب لكون انك نق مكنم 7 نيب تاذ* أوسا

 ناك نافذ هل اوموقت نأ نيعمطت الو شو 1 5007 10 مكانذوفكيبف

 001 اتصف مكاعد, ىهللي ناك ناو انم مكئرغي الف فحل هددع

 اكلم مكيلع انكلمو مكازرسكو مكهوجو انمركاو مكبصخ ىلا اًيوق ؛5

 ه) 1:2 111 أ 1[هد7. (هل1 انقذو 20 105. 8 5. 6ه)ز 14 أش تبن (801. ءا 041
 ع 2-0
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 !دبير 14 10:36. أديفر 801. ءا 02. انأدبف. )151 11 ©. كر 05.
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 | رار

 فلاب ةميهلا ىف نولدعي طق ةرشع را ملف مهيلا نورظني سانلا
 سراف للمأ لعجو اضعب اهضعب دعيو طبخ عليخو ريغ

 درجدزي ىلع اولخد املف هليخ لاحو لاح نم نوري ام مءوسي

 مانيبو هنيبد راد ءىث لوا ناكف بدالا ىيس ناكو سولجلاب رم

 ؛ ةسيدرألا «ذع :نومسي :ام ٍهلَس لتقف "نيبو "هليل ![ناسكرتلا را

 ريطتخ دربلا لق كءادر «ىمست ام. دفولا ىلع ناكو ناعنلا لأسف

 لق رث يلع كلذ فقشو سراف ناولا تريغتو 5 ناهج كب لاو

 داعف لاعنلا لاقف هةيذحالا هذه نومست ام «لاقف هنيذحا. نع علس

 طوس لاقذ هدي ىف ىذلا ىع هلأس رث انضرا ىف © هلان هلاث* لاقف اهلث

 ١١ 6 هريظن ناكو هللا هقرحا سراف اوقرحا لاقف فيول ةييسراغلاب طوسلاو

 ىرسلا ىبلا بتك «همالك نم_/نودجج اوناكو سزاف لعا ىلع

 لق رق دارو هلقع قبحشلا 'نغ وزع نع فوت نس بال ١
 و نما اندالبب عولولاو انوزغ ىلأ مكاعد امو مكب ءاج ام عبلس كلملا

 عل لقف انيلع مئأرتجا مكنع انلغاشتو مكانيمجا انأ لجا

 (: اولاقف هنرثآ ءاش نمو مكنع تبجا 'متتش نا نرقم نب نامعنلا

 ناعنلا مّلكتف انمالك لجرلا اذه مالك كلملل اولقو ملكت لب

 :ب انمأيد ريخل ىلع انلدي الوسر انيلا لسرك انو هلا ٠0

 ةرخآلاو ايندلا ريخ هتباجا ىلع اندعوو هنع اناهنيو رشلا اًنفرعيو

 ةقرفو هبراقت ةقرف نييتقرف اوراسص الا ٌةليبق كلذ ىلا عدي ملف

 امه هكلذب تكف ضضاوخل الا عبنيد ىف ععم ليلي 3 0 4|

 4) 5055. ىهسي. 2) 155 راهج. ) 1عه5. هد. ©4) 113 هلات هلات

 6) 505. ةريبطنت“» ركز اناهودع 111 مرسم ىنوذح ر 0ءم0ع همه. اه
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 انااا

 نانا 1

 اولون ىتح نوكرشملا مزهف اوقتلاف نوملسملا ماتأف السما يكب

 لفسأ نم ربع نم نمو ىذاولك نم ربع نم جنيف ةلجد ىطاشب

 عيالك الا هنولكأي اماعط نودجي ام ىتح مورصحخن ىئادملا

 ةمدقم ىلعو نوملسملا متاتاف ءالولكب اوقكلف اليل اوجرخأ' 8ينانسو

 لاق «ديرف اهنم عاقل هلأ ةعقولا عضومو ةيتع نب مشا دعس

 حلا مك 3 ةرصملأ لما ىلع دوعسم نب عشاجمو ةفوكلا

 نئتادملا اومدق ىتح ركسعلا نم اوجرخن اولق ةريغملا ىع ةكلطو

 باب ىلأ اوهتتا تح متسر اووطف* دنجدريل ةاسعدو اجاجتحا و

 اهلكو بئانج هعم «تاورع لويخ ىلع * اوفقوف 3 درجدزي

 حعضرأ ةوجوو هتارزو ىلا دروجدزب تعبو | شيك اونذاتساف لاهص

 وفاقد طايس ميديا ىفو دوربلاو تاعطقملا غيلعو هيلا نورظني

 كهيلع اولخدأف هل نذا هيأ, عمتجا املف لاعنلا عهلجرا ىفو

 906 تنب نع ةحلط نع فيس نع بيعش نع ىوسلا ىلا بتك و

 ةهمالسأ نسدحح نم ةيسللقلا ابابس ضعب نع كا ناسيك

 مهيلا باثو لاق برعلا دوفو كبف مدلل ىذلا مويبلأ اذه رضحو

 ©) ,,لذ 31013]10 5ءموق23ان5ر, 2110113 1204 015622113 516115. ك5.

 كيرف م2114 م20 همم126 م20م110 طهطاتت6. 2) 1505. هل. < 2

 12 ا تاورع 6015. دم بارعز 205[1. تاوزغ ىف ناك. 2) 8

 ةيشتسيبل. 13 عمسبو عادم سانلا. مز 1عمو. ك 1815 ©

 ص < 31 قاقر.



 باب“

 ا ةنس اا

 اموق انك انا لاق مكب ءاج ام «نيقدص متسر لق مكبدحاص نضقنك

 ىلع انقررو هب هللا انادهف اًيبن انيف هللا ثعبف ةةلالض فوس* ىف

 انهار تلو نا توب هع نعت 0 تمعز ةبحح 'اسغقوو 50 ناكف هيدي

 هذه انولزنأ هذه ىع* انل ربص ال اولق انيلقا اهانعطاو اهاتلكأ
 ا 0 ادا ا لاقف 6 هذه 9 5 2 2

 اننيب َحْلص ال 0 اوحاصو .اوركأ 1 ل لق املف لاق

 لب متسر لانقف. مكيلا ربعت وا انيلآ نورثعت ةريغتلا للا 0

 اوليحن مربع ىم مينم ربع* ىتح نويلسملا رخاتساف مكيلا ربعن 4

 10 نب كيبع هل لاقي امم لجر ىنتدخ نيصح لاق « مومزهف هيلع
 2 تاع 9 5 © 0

 ام لاجيلا روهظ .ىلع اطنل اناو ا دنيا, لقلت لاق ىملسلا شحج

 روفاك نم ابارج انبصأ اننتيأار دقلو اضعب ضعب لنق جالس اسم

 ىف ةيقلن انلعج ابخ انخضبطف“ ملم هذآ كشن: ال اكلم هانيسك

 اب لاقف صييق هعم ىدابع انب رف امعط هل دج الف ردقلا

 ةريخ ال ضرالا هذه ملم اف مكماعط اودسفت ال نيبرعملا رشعم

 تانيطعأو دنم هانز خاف هب صيميقلا اذه اوذخانت نأ مكل لف هيف

 ىلا برقا ىنتيار كقلو لاق ناهيرد صيمقلا كلذ نمث اذا باينلا

 كءبب ردط ىتح ولك اف ءاض هحالسو بهذ نم ناراوس :بلع لج

 دو ىتح اومزهناف مانيلطف ةارصلا ىلا اوهتنا ىتتح اومزونف لاق هقنع

 6) 115 قدص. 6) 116 ةلالضو بسس 4) 11 اميف. 4) 115 هدن»
 ©) 11 اهنع. ر“) 115 اوربع.



 فذ

 اننا ا خنس

 ادد مانلا [دنا عمجلا »ايف رع زمل .ةعاج .نيح:: صاقو .قا نيا
 ىنيذلا اف هب ءارأ 1 خباهم عيلعو رظنم عل ارفذو ءارآ جلو

 نب ةرشُبَو نقم نب ناعنلف :داهتجا علو -] قلو راجن ميلع
 ىمهيمتلا عيبولا نب ةلظنحو ىنانكلا  ةيبج ند ةليحو مر ىلا

 ةرأرز ند ةريغملاو ليهس 0 ىحعو 2 ىلجعلا نايح نب تارفو

 هيلعو عماسجال رظنم هل نم اماو بيبح نب 4شابنلا ىبا*

 ثرامخلو سيق نب ثعشألاو بجاح ىب دراطعف ءارآ هلو ةباهم

 نسب ةريغملاو برك ىدعم نسب ورمصو وربع نب مصاعو ناسح بأ

 /ىكدح < ىكلكاب ىلإ ةاحد جتعبف خلتراح نب ىتعملاو ةبعش

 دلاخ نب 2 آس لق ىفقتلا ناوقص ىب هللا دبع نب كيد

 لكأو بأ لاق لاق ناكولا دكبع نب 50 نع ةخناوع بأ ا لاق

 انّلعل ىردا ال ملاق سانلا هعمو ةّيسداقلا لن ىتح دعس ءاج

 ءاج ام الس الو ةوق الو مكل ىذدي ال انل اولاقف كلذ وتكأ وأ

 نوككضي اوناكف نيعجارب نىك امو عجرن 2 هلق لاق: أوعجرأ مكب

 انيبا املف لاق لزاغملاب اهنوهبشيو كود كود* نولوقيو انلبت نم

 اماقتل نيبي القاع مكنم الجر انيلا اوثعبا اولق عجرن نا يلع

 موتسر عم لعفقف هيلا ربعذ انا د نب ةريبغملا لاقف مكب ءاج

 رو ةعفر ىئدزي ل اذه ّنا لاقف اوحاصو اورضنف ريرسلا ىلع

 ه) 111 هس. 8) 1كمو. رشبر طعم0مد6. 2 151 ةيوج 1جمو. هك( 1
 ةيوحر طتق1عر 11غ 71061375, هك 11056. © دءم], 78. 11 21 آآدصص1ةب طعاج

 6/0:ة)]ز3. 2) 1ه5. هدم. 2) 105. مل. /) 18 طقم 2

 صمص ط26ء+6. م) 105. لاقف. /) 11 لود لود.



 ل انس رار

 نم ةدحاوب مويلا « كلذ ىف ٍهنم لجر ىلع ٌقتعا ام اضغعب اهل

 مي هيلا اذه ناكو “ليلعب الو زهبغب -الو 5 نبكاب ال ثلث

 ام ةمعطالا نم اووحن رابنالاو ركسك نيب تاراغلا ثبو ءرقابألا

 و ةريبللا لعأ ىلإ افوبيع لعس ثعبو انامز دك © نوفكتسي اوناك

 5 اكلملا نإ ربخلاب هيلا اوعجرف سراف لما ربخ هل أوملعيبل ايمْلَص

 بتكف ةركسعلاب هرماو هبرح ئنمرالا ذارخرفلا ىب مئسر ىلو دق

 الو هنع كينأي ام 2كنبيركي ال رع هيلا بتكف رمع ىلا كلذب

 نم اللجر ههيلا ثعبأو هيلع لكوتو هللاب ىعتساو هب كنونأي ام

 مءاعد لعاج هللا» ناف هنوعدي دلحلاو ىأرلاو /ةرظنملا لفا

 ,ركسع املو 20 موي ّلك ىف ىلا بتكاو عملع اًجّلَقو هل انيهوت

 ىح ؛ىرشلا -ىلا بتك + «زيعا1كل3ب كوبتك طالسل 0

 نب ليعامساو نيريس نبا نع ةريض نأ نع فيس نع بيعش
 ليصف :ادعس غلب امل #الق مزاح ىنا نب سيق ىع كلاخ قأ

 ليعامسأ اماف* نسانلا عامتجال كسع ىف ماقا طاباس ىلا متسو

 و طاباسب كىكسع برض دق متسر نا دعس هيلا بنك «لق هتاف

 هيلا بنتك لق هتاف ةريض وبا اماو * انيلا فحنزو ىئادملا نود

 اهزو لييفلاو لييخلاب هانيلا فحنو طاباسب ركسع كق متسر نأ

 تببحا امل ىتم اوكذ رثكا هل انآ الو ىلا مها ءىت سيلو سراف

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك  «(«كنفصو امك #8 انالقو

 <4) 111 0523. 6) 55. نبك (1 4 نابج)» م 112 نوفنكيب 2) 28

 كتقركيد 16 8م: 2) طط جملا, لعام 0ع نوعي. /) 105. 14 عع اا 7.

 ةرظانملاو 11 رظنلا. م) 11 مهيب لك ىف هيلا بتكي دعس ن اكف.

 /) آكم5. اولا“ 2) 115 هدسر هي اهب ما اقاف 0 ماقأ. 39 ا اهو.



 نايس ا خنس

 دحا ىلا ايرح هاوحتسي رو اذحا انيلا ميقلا هجوي مث رع

 ةاقاحنمب انأف هللا رصنتساو هب بتكن كلذ انغلبي ام ىتمو هانملع

 هيلا ءامدلا ىف انيلا مدقت دق يدش سأب اهنود ةضيرع ايند

 ادم ىف دش, كنعيو !!ءنيدش: نمأب شا ميك ىلا نوعكتس هلاقف

 اا 1 ١ د والدنا وري لو ملمع علا ولسا 1 لملت#

 نادفالا ىف ىم هنم ىصختو اهيلع ردقي ملف ارقب وا امنغ بلطف

 ةمجأ فط ىلع الجر باصا ىتح 4# لسغوو ماجالا ىف اولغوو

 او مسلعأ ال لقو هل فل «منغلاو رقبلا* ىلع 00 دلأسف

 820اهو هللاو بذك روث اهنم اصف ةمجالا كلت ىف ام ىعار وه

 كلذ مسقف ركسعلا اهب ىاو ناريتلا قاتساف لخدف ءالوأ ىو

 هنامز ىف ياجَحلا كلذ غلبو مامايا اوبصخاف * سانلا ىلع دعس

 نب ديلرلاو 00 ا ا إش ورع زف «لل ل طرا
 هانيارو كلذ انعمس نك معن اولاقف علأسف رهازو سمش دبع

 انبغو اهتدهش تنك نا كلذك اولاقف متبذك لاقف اهانفتساو

 اي رزلل + كلف نولوقي سانلا 3 اف منكلص لاقف اهنع اق

 نوكي ام هللاو لاقف انودع تيفو هللا ءاضر ىلع اهب 1 ريشبن

 بولق تنجا ام ىردن ام .هللاو اولق ءايقنا راربا عمللو لا )نه

 قا الو نم ايند ىف دعنا 0 اموق رن من 2 اناف انيار ام اماف

 2) 55. 0ك 8) 181 دامكمودر 1812 مانت 200625 ةانكام

 65-28 د

 1. ©. تانجامب. ) 1501. 48 75. 16. 4) 111 برضف» 6) 3.

 00 كلا, ارع) 106 1231 ك 14لإا 1عمه5. اهيف اوبصخا امايا: اوصخاأغر

 10113556 عد 161340 اوبصخا 011112. ي) 55 نم /) 111 ةغيأر

 1[كهو. ءغ 14 هنأ. 2) 1505. هدم.



 | نس ارنا

 ةنينصلا متيم امثا ههل نوهبأي* الو جنوحيري ال نيعلا كلذ

 و ىلأ فوث ةريكألا ناسبررم «هبذازأ م كرمز * تيخا اذاو

 اهنا لعمار يع راق ةييكلا (تاده :أ نم ناكو نينصلا

 نيملسملاو فاوزلا ىنع ليخل نعطقنا املف اوقل ىذلا نود وه

 5 نب ءذازريش ىلع ريكب لج لاقثالا هب #تراجو لضنلا ىف نيمك

 ىلع ليكل تراطو هبلص مصقف ليخأ نيبو اهنيب وهو مهبنازآ

 نيفاعدلا نم و ةأرما نيثلث ىف مدبذازا ةنباو لاقثالا اوذخاو اههوجو
 كلذ قاتساو اع رث هتميق ىردي ال ام متعمو عباوتلا نم ةئامو

 اوربكف نيملسملا ىلع هللا 8ءافا اب تاثاجهلا بيذعب ادعس مبصف

 10 ميق ارب بكن رقربك كفل هللاب مسقأ 1 لاقف ةكيدش يبت

 2 هلغن سيكلاف * نيملسملا ىلع دعس كلذ مسقف وعلا يف تفرع

 بيذعلاب كعس عضوو اعقوم نم عقوف هتيقب ىيدعاجملا ىطعاو

 هيلع رمأو ميرح لك ةطاخ:اهيلا مضناو ميرتل طوحت ة اليخ

 سيدقب لونف ةيسناقلا ىعس لونو ىتيللا هللا دبع  ىب بلاغ

 15 ثلعدو ميييبلا خةبسداقلا 5 ىف فينععلا ةرطنق لايك ركز لونو

 ىلا بتك رثث ارهش اهب ماقف ا ّسيدق هلوزنبو ةريكب ةيرس* ربخب

 1ععاطات5 ءالعطعد ل152 55 نينصلا 2120351 5310!1عء]عع ىهك. م. 322 و

2111216 
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 الارز ١ ذنس

 0 لكما فرشلا نيب" وشو !بوزبلا ىلع انل ه ىعارتي ' ناك * :ىذلا
 فقحالف انعبتاف ةرهز ك.لذب عمسو انرجتف هانبلطف انبخ فاطنا

 ءهقحلف ربخل ماتا 52ىبولا تللفا نا لقو هعبتاو انقّدخو انب

 نم نوبجكتي *يسداقلا لهأ ناكو هيف هلذجن هنعطف ىدنخاب

 ' مَّطق موق نيع 4ي ل بوخلاب هملع نمو لجرلا كلذ ةعاجتت

 رن و هتياغ لعب وى / ىسراغلا كلذ نم اشاج طبرأ الو تينأ

 اًحامر بيذعلا ىف نوملسملا دكجوو ركز /دبصي رو * هب فحلي

 ثب مث* «نوملسملا اهب عفتنا اهريغو لج 0 اًطافساو اَباَشنو

 وماو ةريخل ىلع ةراغلاب 2رماو ليللا فوج ىف : هحرسو تاراغلا

 ىسيقلا رعاشلا ماَمَشلا اهيف ناكو ىَتيَللا هللا دبع نب ريكب يلع

 اوزاج ىتح ةاورسف سابلاو ةدجنلاب 8 نيفوعم ىيتلت ىف

 ةلفزأو خبلج أوعهسف ةريبلل نوددرب اهرسج اوعطقو نيحكيسلا

 868 كنذك اولاز اف اونيبتي ىتح انيمك ” اوماقاو مادقالا ىع :اومحأف

 تذفنف اههوكرتف ءاغوعلا كلت مدقت لييخ اذاف هب هاوزاج ىتح

 نورظتني امناو مهب اورعشي مث م اذاو ؟ نينصلا مىلا فيوطلا * 5

 ) 1511 ىعارت. 35) 7 ىبولأ : 1 ىلا 105 ىنؤلا» ء) 05.

 6 دتقم ماسك. . #4) 105. مق. 2 105. هدم. رك) 8 سراسفسلا.

 ى) 55. 5 /) 18 هرم. 2) 220 طتق 18 222815 ءانتم 1

 60117 نسير كعب ةيوللا نب ةرهز ىسما انقلودر فرز 05

 نيفرعم ٠ /) 1551 اوراسف. 70) 181 اويحخحاف. ) 185 204. هل.
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 | نس مونوعنإ

 وأ نامأب مجعلا نم اذحا مكنم دحا بعال 5 ناف هيلع هةيقتلا

 ينيج 1ك اع (ممجلال قرد و والا نالوا ةراشاب 6 هفرق

 مكحضلاو مكاياو 2نامالا ىرجص هل كلذ اورجأف انأما مدنع ناكو 4

 ةكلهلا رجغلاب ءاطخت ناو ى.ةسيقب فول ءاطخمل .نذ .هقولا ءنولاو
 ه اوملعاو * 2 هكر لابقاو * مككر باهذو مكودع ةوقو مكنهو اهيفو

 « ةنيعوتل اًببص ىملسما لغ انيق اروكت نا كعكرشتلا ١
 و يسع

 نب 7برك نع هيبا نع مادقملا ىلا نب مادقماو ىلكعلا ملسم
 انمكق لق ةيسداقلا مايا تامّدقملا ىف ناكو 00 برك يأ

 لون املف لحترا رق تاناجهلا ”بيّدعب انلونف فارش نم كعس

 نب ةرشز يرخ مبصلا هجو 6 مكااجولا نيكعي * انزع

 عحاسم نم 0ناكو بيذعلا انل ع ة, املف تاملقملا ىف ةيوحلا

 و هبجؤرف] يل اهيل

 انكسماف ليخل ناعبس ىف انكو هانيار الأ نييتفرش نيب وأ الجر

 1: انمدقا مث اليخ اهيف نأ ىرن نك فتك انب فحالت ىتح

 ١ ١ م هموم هر نيج سواد, روب يطوس_وللا اسي

 ةيسداقلا وأ ضكري لجر م ٍرخ هنم انوند املف بيذعلا ىلع

 موه لجرلا كلذ اذا, دحا هيف سيل اذا هاناخدف هيلا انيهتناف

 2) 181 نيقيلا 65) 8 نفد 01م0 ا ج1غغ2:0 هدم1550: [ذ

 ىتف. 4) 102 1812: 1111 ةظفرعر 105: مقرف, 14 هدم. ©) 15 تف

 ) 185 200. كشلا ىلع ةينلاو ةيقتلا لا او /) 185 ككيلاو.

 عر 1 181الف 20 خيفات و 11117 خيقن. 210 ةكلهلا 14 125غ ةكلش.

 /) آكهو. هدم. 2) 12 مكايأو. م6) <05. اعيش. 2516 52 7 11

 ©«. ىل١ ) 111 هدض. 64) 18 تناكو. م) 155 200. هنم.
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 م |[ زخنس

 6« ضوصخْلا يجي رهن ئىطاش ىلعف رخآلا اماو رهظلا ىلعف اجدحا

 نيمي نع ام ع ناو ةيللو نترك لا نيب ةام ىلع هكلس نمب علطي

 نلا عيمجت © ناو هايم ضويف نم ضيف ةجّلولا ىلا ةيسداقلا

 اوقَح نق سراف لهال بلا ىلبق داوسلا لها نم نيملسملا خاص

 ©4هل لاثما* ىف مكسر انتمداصمل اوّدعا ىنذلا ناو انل ؛ودعتساو 8و

 عرارباو خضاغنا لواكأ نكو انماكقاو انضاغنا نولواكج مف جنم

 000 ا ل وع نيام فيد م
 دق رع هيلا بنتكف « خبيفاع ديت 1 عا ريخ هللا

 كّردع كل هللا ضغنُي ىتح كناكمب مقأف هتمهنو كباتك قءاج

 نع عونت الف مرابدا هللا ككنم 3 امك اه ايل نأ ملعاو 0

 05007 للا اج ىل اهبإخ هثك نئادلل قيلع مجقت ىح
 ةرفز مكقف ماع نيملسمللو دعم هل نوعديو * ةصاخ دعسل وعدي

 ىتح هرشا ىف /جرخ رث تاناجهلا بيذعب ركسع ىتح هدعس
 ةيسداقلا ةرهر لزنف همدقو و تاناجهلا بيذعب ةرهز ىلع* لوني

 لفسا فثموي :سيّدقو ةرطنقلا 8 لايك ىدنخلو فيتعلا نيب

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك ««.ليمب اهنم
 0 ىقلأ لق ىتا* دعس ىلا ريع بتكو لق هدانساب عاقعقلا

 اووشآو كشلا اوحرطاف 1 ريتمزع ودعلا متيقل اذا مكنا ىدور

 2) 15[ ضوضخل. 8) 1055. كم. 2 155. 204. عمج- 0 4) 505

 هلاثما. 4) 151 اًدعس ةرهز مّدقتف دعم هل نوعديو ةماع نيملسفللو.

 ا 0111 2001 ًاليقم قعس - ج) 18 هيلع )2.  105. .لايحبو

 2) 1815 200. ضو. 2#) 18 منا. 7) 1505. توات.



 ا خنس راراج

 « عقب برغو سانلاب « قّرشو سداوقلا بيذعو تاناجهلا بيّذع

 ثداحو كبلق 5 لقاعتف د 0 رع باتك  باوج هيلع مكقارث

 يقل اميهثدكيلف 4 لفغ ىمو «ةبسملو ةينلاو ةظعوملاب كدنج

 ردق ىلع لا يتلا ردق ىلع هللا 2 نك خنوعم ا حواف ربصلا

 ةاولعساو ةليبسب تنا امو هيلع سنا نم ىلع ركل رذألو ةبسلل

 لا :ثدكاو غدللاب هلل ةوق الو ليحح ال قره نما اررتكاو ةيفاعلا ال

 دق هّنذ مكتمداصم و ىلي ىذلا* هسأر نمو معمج كغلب نياإ8

 متمجاه امب ىملع لق هب باتكلا تدرأ ام 7 ضعب نم* ىنعنم

 نيملسملا لزانم :انل فصف مكودع رما هيلع رقتسا ىذلاو هيلع

 ؛٠ ىنلعجاو اهيلا وظنا ىّنأك _ نثادملا نيبو مكنيب ىذلا دكلبلاو

 ملعأو ءىشب م ٌلحت الو هجرأو هللا فخو ةيلخل ىلع 1مكرما نم

 رذحاف هل فّلخ ال رمالا اذهل «لكوتو مكدعو كف * هللا نأ

 0 خفصب كعس هبلا بنكف مل مكب لديتسيو كنع هفرصت نأ

 راسي نع ام ناو فيتعلاو ىدنخل نيب ةيساقلا م نا كلبلا

 ؛ذاماف نيقيرط نيب ةريخل ىلا حا فوج ىف رضخا رك :يسداقلا

 ه) 105. فرشو. 82) 151 دهعتف. 66116(0111) ةنسلملا .42) 05,

 لقعر لعاد0ع امهتدحكللف. ) 105. هده. مث) 18 ميظعلا ىلعلا.
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 انارارللا | نسم

 برضلاو ٌبشلا ه وءدباف جهنم اذحا وا موقلا متيقل اذاو ضيق

 عرما ةركم ةعدخ منان مكتنعدخ الو 0 هعومجل ةرطانملو مكايأو

 باب ءةيسداقلاو ةيسداقلا ىلا تيهتنا اذاو وداجن نا الا مكرما ريغ

 نم هنوديري امو مقدام * باوبالا كلت عمجا قو ةيلهامل ىف سراف

 وراهناو رطانق هنود /نيصح بْيصخ هبيغر لينم وهو 4لصآلا كلت:
 رجكلا نيب سانلا نوكيو اهباقنا ىلع كخاسم نوكتف ةعنتمم

 مهلأ ث امهنيب # عارجناو ردملا تاناحو رجل تافاح ىلع رّكْملاو

 :ىنذلا جعيجع كومرو عاتضغنأ كوسحا اذا جنا هحربت الذ كناكم

 مكودعل تربص متنا 0 عدجو /متدحو ملجرو مليخ ىلع قأي

 70 م جيلع اورصنت نأ توج ةنامالا متيونو 2 هلانقل متبستحاو 0

 ناو مبولق ٍهعم تسيلو اوعيتجيج نا الا اذبا علتم مكل عينج
 نم ةركم قدا نم متفرصناف مكرابدا ىف رجل ناك ىرخالا نكت

 ملعا اهبو أرجا اهيلع متنك رث مكضرا نم رجح ىدا ىلا قضرا
 ريو يلع مجفلاب هللا قأي ىتح لهجا اهبو نبجا اهنع اوناكو

 فارش نم هيف لحتري ىنذلا مييلاب اضيا هيلأ بتكو ؛ ةركلا مكل ؛5

 نيب اييف لونت ىتح سانلاب لحتراف اذكو اذك. ممب ناك «اذاذ

 <) 1511 جورجباف (115 ىشلاب ورحبت ناو) 1512 مرتو ةلءاتت 165

 0عز20ع ر ه350 كاتقواتع 106م ] 05140 وأ كباق. 6) 5. مكعومجك .

 2) 112171 ©: 116 اهو. هدم. 4) 1:2 1كه5.ز 185 نوديرتو ديري ان(
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 ١ نس ازرار 1” رتل يكل

 نم ةركم قداو برعلا ضرا نم ركاح ىقدأ ىلع عضرأ دودح

 نأو مءارو ام علف عيلع نيملسملا هللا رهظي نإف مجحلا ضرأ

 ىلع ايجاو جليبسب ملعا اونوكي مث ةتف ىلا اوءف ىرخالا نكي
 أر كعس ىلإ ىهتنا اًملف جيلع « ةركلا هللا دري نأ ىلا .ةهضرأ

 ةهتيب لعاب ىضواو هلع ىلع ىنعملا رمأو ةيلع محرت هتايصوو ىنثملا

 اهلك راشعالا ىف ناكو ءاهب ىنبو اهجوزتف ىملس بطخو اًريَخ

 ةبكت مل تناك نم رشع ةعضبو ةثامثلثو ايِردَب  نوعبسو ةعضب*

 6 لكهش نم ختامتلتو كلذ قوف اما ناوضولا هيو نيد كيك

 «برعلا ءايحاأ عيمج ىف ةباحصلا ءانبأ 1 ختام عبسو خغلا
3 
 دقو ىنثملا ىأر لتمب ريع باتك فارشب وهو دعس ىلع مدقو 0 0

 رماق امهيلا اهاباتك 4لصفف دعس باتك عم ةديبع ىأ ىلا بتك

 نمو تالا. تمس 25: ىارغلا لعا' تنصت هباتك قب هديك ١

 نم رسف كعب امأ دعس ىلا ةباتك ناكو غب قحلي نأ ىهتشا

 نعتساو هللا ىلع لكوتو نيملسملا نم كعم نمب سراف وكن فرش
 ىمددع نما ىلع مدقت كنا كيدل اميف ملعاو هلك كرما ىلغ هب

 ناك ناو ءعينم كلب ىلعو ديدش عسأبو ةلضان ةتّدعو ريثك

 نم ةاضيغ اوقفاوق نأ 2الا و دثداتو هضويفو هوجل /دووك الهس

 2) 121 207 جل. 8) 111 566114115 51123: 55. نورشعو ذاعست

 07[1[14.6. نوعستو ةعست, 1[ نوعيسو ةعضب. 2151 نقاش 11

 لصوو. 2) 1185 هدت» رك) 15م5. هديك. ) 1505. كك 1511 ذم هكا

 هتداذور 5ع0ل طنع ذص محقتع., 205هتمأم جصر هيداعذو : 11 هيداءتوو

 ع ةيداذو ءمعدلةخانط. 2) 181 ىلا. 2) 105. اضيعر 1281 اًظيغ.



 ارارارالا ا

 9258 نع ىرسلا ىلا بتك «  ئسرافلا نامْلَس مثدئارو ©« جتيعاد

 لق" ىدكهتلا نانثع قا نع وريع قا نع فيس ىع بيعش
 غرف املف نايفس ىا ىب دايز بناكلاو ىركهلا لاله نابجرتلاو

 بقسك اسأرو اءامج دما نم ءىش لكل لكعاو هتيبعت نم سعس

 رمع اى ةباحتك 15 هيف كج رسمأ 5نم ناكو رع ىلا كلذ 5

 فارش نم 4 هلحرو هباوج عوجر نيبو سانلا ء هيلع عمج ىذلاب

 / ةفصخ كتنب فلس ةتراح نب ىنعملا 6 مولق ةفسفاعلا“ ىلا

 اهب ىصوا دق. ناكو. "ىلا : ةّيصوب دعس ىلا تاللا ميك ةّيئيتلا

 هنع ملغشو كلذل اوغرفي ملف دورزب دعس ىلع اهولجكي نأ جرمأو

 . مهبنازألا نب نمنئازألا نا كلذو زذنملا نب نوبت نب نيوباق

 5 كباجا نم ىلع تنأف بعلا غن هل لاقو ظيسداقلا ىلا هتعب

 ناك ام لتي لتتاو نب ركب بناكو ةيسناقلا لينف كوابآ ناك امك

 هبخ ىنعملا ىلا ىهتنا اًملف 8 اًديعوو ٌةبراقم هب عبتاكي و ناعنلا

 عجر ارث هغم نمو ةمانذ هتيب نكح * راق ىذ نم ىنغملا ىرسا

 نبا ىنتملا ةيصوب ادعس ىلا ىمّلسو وع اهنم يرخو ورق ىذ ىلا 5
 هيآر نا اهيف زكتي  فارشب زفو هيلع اومدقف هيأزو ةثراح

 سراف لحمأ نم نيملسملا : ىنعي عودعو * هودع لتاقي الأ كعسل

 ىلع جلتاقي ناو مراد رقم ىف 1مهألمو عرما عمجاتسا اذا

 <) 15[ جيعان» 6) 111 نيب. ) 111 هيلا. 4) 155 هتلحرو.

 هر 18 ا رك) 18 12 عائلات زذضفح, 560 123 ةفصخ هباوص»

 )0005 لمد. هدصب , 151/)2 !دغووت 28 هدح د هز 11 عيمجلا

 71 2-0684 2ةلو
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 ا نس نانا

 ىنلا ىلع اومدق ىيذلا ةعستلا حا ناكو معاص ىنلا تاككا

 لعتساو 3 ضع

 ا 5 كك ةنيدملا نيب أميف فشلا ىلع تعّشألا بلغ لق

 جاوب نب هي لأ عم مأشلا لآ مكقت نم دوبأ ناكو خفوكلا

 ىميبتلا وريع نب مصاع لعجو ةطفرع نب كلاخ هتفيلخ لعجو
 عئالطلا ىلع ّىميمتلا كلام نب داوسو ةقاسلا ىلع ة معلا رث

 نب ءلامح لجرلا. ىلعو ةدرجملا ىلع ئلهابلا ةعيبر ىب نامّلسو

 ,, نيمهسلا ىذ نب هللا دبع نابكرلا ىلعو ىحسالا كلام

 ءارمأ نولي نيذلاو ريمالا نولي ةيبعتلا ءرما ناكف 2 ىمعتحكلا

 تايارلا باكا راشعالا ءارما نولي نيذلاو راشعالا ءارما ةيبعتلا

 اعيمج اولاقو- لئابقلا سوور ءقاوقلاو تايارلا باككا نولي نيذلاو
 رع مفنتساو لتر مجاءالا ىلع الو ةدرلا ىف ركب وبا نيعتسي ال

 و نع ببعنتش 14 ىرسلا قولا نتكا يرتكحا را 9 مشو

 ةعيبر نب 0 دبع سانلا ءاضق 5 لعجو ا رع

 لعجو ءىفلا ةمسقو ضايقالا هيلا لعجو ةرونلا اذ ىلعابلا

 <2) 1831 هلل, 182 ميكصم هكلار لعتزص0ع همس. ذص هللا 2) 25

 ىدعسلا. ه) 1205. لامج, مد1ع, هك. 800:1/401]: م. اذ, طاح

 11-252032, 2. 1 , 2 2) 1205: 2 د ىفنشلا ه) 05. سيراوغلاو.

 ز) 11211-. 2 جزا 1505 000: ءاضق. /) 1غ5 :ععاع 111 و

 كك لطع 2830)ةغ 1م. ىو ءغاةلر ما 16507: كد. كلك نوينلا.



 ندب | ةانس

 ىلا عاهجو مث «دوهش مو* جردقو اودهشيلف نيملسملا ءاسور َرْمو

 ىف ةبعش نب ةريغملا 5كيلا ممصأو ةيسداقلا مٌدعاوو عبامصا
 ىلأ ىعس تعبق حما هيلع رقتسي ىذلاب ىلا بتكاو هليخ
 2506 تابعو سانلا ركقق هونأف لتابغلا ءاسور لاو كبلا مضنا ةريغملا

 اةيشع لك ىلع فرعق ءاقرعلا فرعو دانجالا ءارمأ رهأو فرش 5

 ىل * تناك كلذكو معلص ىبنلا نامزأ تافارعلا تناك امك الجر
7 

 ضخ رشعو ةقباسلا لعا نم الاجر تايارلا ىلع رماو ءاطعلا أ

 مالسالا ىف لثاسو مهل سانلا نم الاجر راشعالا ىلع رماو سانلا

 اهتقاسو ءاهتابنجو اهتامدقم ىلع ىلوف الجر 2بورخل ىلوو

 ةيبعت 8ىلع الا لصفي ملخ اهنابكرو راهلجرو اهعتالطو ماهتادرجو 0

 ليعتساف ةيبعتلا ءارما امث هنذاو ريع باتكب الا اهنم لصفي رثو

 نب ةيواعم نب دّكَم نب ةةيرحلا نب ةداتق نب هللا دبع نب رق
 نو -جرعالا ثرامخلا نب مدشجا نب قرا نب كلام نب 8 نعم
 معلص ىنلا ىلع هذفوو ةيلعاخل ىف هدوهس دق رجف :كلم

 ىلا :«« ىهتنا ىتح فارش نم ننذالا ىعب تامدقملاب لصفف هملقف ؛5
 ه0 2

 نم ناكو «متعملا نب هللا لبع ةنميملا ىلع لعتساو بيذعلا

 امزأ. 9 12

 برا 2) 1505. اهتابتجو. ر/) 15055.( 11ك)هدس. مى)185 هس. 58

 نع. 2) 18 >ءاتواتدمم 5غ ةددصت215 مده عمد هه. )2  705غ عمأعل

 ه6) 105. 2دوهشو. |( 0) 505. جيلا. ) 1آ05. ن

 © سمها. 163. آس ىطق ©« مننا. 4) 105. كلام, 06206 دوس

 كك. 1طص 820زدع 11, م. . 0) 111 ىهتني . 0 ) 142 76عأع 111

 ء« ]ذر هك. 3405:4517: م. ةق.ر 1 820]دخ 11, م. مكبز 182 5. م.

 1ك متغملا»

 تسي بلل



 7 فس نرارر»

 لأ نع فيس نع ببيع نع ىورسلا ىلا كتتك كب ماشلا

 نايلا ني ةفيتح نب نسخ نع هفدح نع ناورلا ياللا

 برعلا تناكو © سرقلا ةعيبر ىلا لسألا ةعيبر عنتومسي .نوملسما

 ةهىلا بتك هك« ةدسالا مورلاو كسالا سراف ىمست اهتيلهاج يف

 لق لق نامام ءىع ةحكلط نع فيس نع بيعش نع ىرسلا

 اذ الو اًسيئر َعَحَي ملف برعلا كول مجحلا كولم 0 نيرضال هللاو ريع

 هب مامر الا ارعاش الو ابيطخ الو ةطس اذ الو فرش اذ الو ىأر

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك 1 سانلا دوجوب مامرف

 ٠0 دعس ىلا بنك دق ر.ع ناك لاق علا نع ورع نع فيس ْ

 نيكي هاضت الجر دنهلا جرف ىلا تعبأ نا دورز نم هلكترم 1
 مىِضتلا كلت نم كتان نإ ءىش ناو اعنراوك 0 ا
 معلا ابك ناك دقم سيخلاو نيم 5 ةريخملا ةديملا

 كلان :اميف وهو ةريرج ىلع لزنو وايضغ أف برعلا ضرا ىم

 ؛5 7 لزاسنمو هلونمب رع كل كتنكا 8ث فارشنب دعس لوسن انتم ذثموي

 كنج "اذا رع هيلا بتكف ةنابكلا ىلا ىضغ نيب زيت 1

 د بيتا حب يديسور موجوع سا سو
 ” متبعو مثدانجا ىلع رماو هيلع فرعو سانلا «رشعف اذه قناتك

 ©) 10عد1عو ضن 1115 5035. ا 6) 5. شالا, 6

 2. ".نؤر 2 ءغ © ) 18 ور لعاصلع الق. 4) 115 نيمرال ه) 128

 200. هيلا“ رك) [ه5.-هدهن. ى) ىضغ». /) 1205. ريدجر 13150

 103111113 2 ئضغ هدقأت2 00501556 502532 2. امثائزا, 2 1[ععتطماتت. 2) 8

 02. م) 55. فيوشيب دل عمرا م لونمو. #) 1205. ثدععبأ 9 يطيل ماب د لبي ورملبب !اوي د سوم

 610. د2 111 مهبعر.
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 م 1

 ميي اهحرج ناك هلأ هتحارج نم ىتثملا تام دعس هيلع م

 0 للا د دي نقلا لح يتلا لخلاف هب «تاصقتت زان 00

 عمو قارعلا لأ هوجو ذتموي ريشب عمو دورزب فتموي كدعسو

 تاق نم ريع ىلع اومدق اونك نيذلا قارعلا لعا 3 دوقو دعس

 ىرسلا ىلا بتك «دكدعس عم عدرف «ةبيتعو ىلجخلا نايح با

 الق نافام نع دايزو «دانساب لمح نع فيس نع بيعش نع

 ©4لق نف ةيسداقلا لهأ ددع ىف سانلا فلتخا كلذ لجأ نف

 فالا ةينامث لاق نمو ةنيدملا ىم ع عم مجيضملف ف فالا ةعبرأ

 مو نييسيقلا قاحللف فالآ ةعست لق نمو دورزب معامتجالف

 254 ةثلتب نوكلا /عورف نم كسا ىنب 6فوفداف افلا رشع انتا لاق 10

 9 وو قارعلا ىلا ضهنو مدقاف م ادقالاب و ادعس ممأو «فالأ

 5 سيكا ودا دكر عتمالا فارش همودق عم هيلع مدقو فارشب

 00 و مسا قبلا العا نما دجام عبس
 يقلك ٠ ىم - حن نإ رن اةدلك بقا نم عيصبم ءاقلا .نوقلقو

 انلبع نع فيس: نع .بيعش ىح..ىرسلا - ى قلبك ي«اقلا ؛5

 نميلا لعا ناك لق ةريرج ىنع* دايز نع ريع ىب كلملا

 مكماحرا ربع لاق قارعلا ىلا عونت رضم تناكو ماشلا ىلا نوعزني

 | ب اهفالس ركذت ال رضم :لاب ام انماحرا نم 4 سرا

 ه) 1:4 181 ك6 14: 105. ضقتنت تناكوو 0618206 2056 نب

 0 6) 18 هوجو. ه) 1. ع. '(0ء1ط2 1زطص ةص-صقططققز 15035. الغ

 501 12 2) 111 200. مهنمو 011001 1آئا50. ©0115. 12 مهبف .

 6) 1121 ةقوخدلفا )/7  55. غورف» 2 12 7تيعسا ب 2 نب

 ريدح. 2 2) 155 مشوا:



 22577 0 ب را

 ا خس انارالإإ

 نب دلاخ هل لاقي هل فيلح ه«هنم اذاو هضر نافع نب نامثع

 ميدح نب ةيواعم نم أذاو دحر يتلاط ىأ نب ىلع لنق مكلم

 ميق هانم اذاو © جهلتقي نامتع امتع :لتق .عبتي يفمدمإ موت اكل

 نع بيعش ىلع ىرسلا ىلإ 7 « نامثع 0 خلنق 5

 5 لماو اولاق هدانساب دايزو ناهام نع ةكلطو ديد نع فيس

 نم * 6 ىدك  ىفلاو م ىقلاب هجوح دعب ادعس رع

 عايتجا رظتناو كساو * ميمت ىنب هاوما نم اهلوح ماميف دون

 ةثلث * فالآ ةعبرا بابرلاو , ميمت ىنب نم بختاناو رع رضاو. ننلا

 ؛0 9 فالا ةثلك نسا ىتي نم بختناو ئبر ,تفسلاو سنيت 0

 اوماقاف مالا 0 نيب عضرأ م ىلع: اوتوفكلا رس

 وا يع

 لوصف دعب بختنا» ناك نم فالآ ةعبرا ةعيبر رئاس نم ناغفلاو

 دعم ناكو رسجلا ممي ىقب نمم و هعم اونك فالآ ةعبراو كلاخ

 ىلعو متاح نب ىدع ءئط ىلع كلذ لبق ناك ام ىلا اوبخضتنا

 ا_ةيبق هللا ىبع. نب .ريرج .ةليجح :ىلعو ةربوت نيب ورع مدل ا

 نأ وجيري ىنثملاو ىثملا هيلع مّكقي نا جري ىعس كلذك لزللا

 ©<) 15 لجر. 5) 1 عم. 6 505 اتق, 111 جلتقب .

 4) 105. لتق وتاتي ه) 11 فلابو. رك 1205. من26 طلق 226غ

 نم أوواجو. م) 105.200. )  105 نم.



 زر | نس

 نادعتسالاو تاومالا هركذتب توملا ٍركذ رابتعالو دفزلا هحانغمو

 اان هلع دحا لك نم قلل .ثنخا ثهرلاو لاالا ميدقت هل
 ' عناصت الو هلا اكل نعول قلل *يداتو

 '00 تالا دعب 2١ منع نافل اةفافكلا نم ءةيفكي اع 4 فتكاو
 ادحا كلذ ىف

 ناو دحا هنيبو ىنيب سيلو هللا نيبو مكنيب ىلا ءىن با

 رث ىف انيلا 2 مكتاكش اوهنأاف هنع ءامدلا عقد ىنمولا كق هللا

 اهلوح اميف اوقرغتو اهب ليناف دورز ىلا تيهتنا !ذا 4 لقو ريسلاب

 ةوقلاو ىأرلاو ةدجنلا لها بختناو هنم 5 كلوح ىم بحنأو

 تايم نع فيس نع ببعد نع ىرسلا كلا ةكرتكا « ةحعلاو 10

 عم ةدنك 1لوا عم نوكسلا ترم لق لجر نع ةقوس نبا
 ختام عببرأ 3 عيدح نب ةيواعمو ىنوكسلا رمت ىب نيصح

 852 ءالوهلو كل ام هل ليق ىتح 6 ضرعا مرت * ضرعا مث نع ضرعاف

 نم ىلا هركا برعلا نم موق هن رم امو ددرتمل غنع ىّنأ لاق ؛5

 سانلا بجتتو ةيعاركلاب م عركذتي نا رتكي دعب ناكف ماضما رث
 لنق 9 نأرمح نب نادوس هل لاقب لجر عانم ناكو رم ىأر نم

 0| ك0 كنا ىتمو 1لك اهنعاب -" 6) 1205. أ 11 -هاسنز 468
 11 61 يلا هيفكي اب ءافتكالاو. <) 1205. هرد.ر 151 >20> عناصي.

 2) © ىفسلو و 1151 ىفتكاو. 6) 5. 6 فكل 2 (0 ه0: عزا 05

 هفكي. 2) 105. © © مكناشز 11 مكنايكش (1. «. مكتايكش) 4) 105.
 200. و بهذا. 2#) 1205. كلعجح. 4) 1208. 125. و شيل م, 1

 اذ ام) 153 طانسأ" 6) 1065. ك © نم م) 183 مركاذتي
 9) 8دم11ك6 © 12



 1! ١ كنس الز"

 ١ ه6 سا هد / »ب 067 5 هع .

 5 زج ةوخاآ نم ىفعج فلح ىف نمو ىفعج ىلع ه«ه بيوذ
 .: 2 03 . 7 ب 35 ِ ه د ١

 ىلع ىتادصلا ثراخل نب دكيزيو عفل نمو هللا سناو ديبزو ْ

 جحّذم نم ءاودهش ءالوه ةئامتلث ىف ةيلشمو 4 بْنجو مءادص 50

 5 ىلا تدك ث ىلالهلا هللا تبرع 0 وشب عيلع فلا ناليع

 لق ميعاربا 5 نع ةديبع * اموع فيس ىع بيعش نع ىرسلا ''

 نم فالآ ةثلك فالآ ةعبرا اونكو ةنيدملا نم ةيسداقلا لها يرخ

 نع ىرسلا ىلا بتك «سانلا رئاس نم فلاو ىنميلا لحما نم

 اولق مساقلا :نع ,لهسو ةحلطو دمحم نع فيس نع بيعش

 «لاقف ابيطخ سانلا ىف مذ ث سصوعألا ىلا رص نم رمع عاعّيشو
 ىيحيل * ليقلا مكل فّرصو 8 لاثمالا مكل برض امنا ىلاعت هللا نا

 تارامألا اًماذ ريشابتو تارامأ لدعلل ”ّنأو هب عفتنيلف ايش ملع

 للعج دقو ةجرلاف ريشابتلا اماو نيللاو نيهلاو ءاضسلاو ءايخلاف

 ؛ةرابتعالا لدعلا بايف احاتغم باب ّلكل رسيو اباب رما لكل هللا

 6) 155 بيوذلاز ©5؛ هللا دبع نب كلام ىب ديزي ةربس وبا

 توكل ىبد كك, 1105 عصأ. 2 76هأ. 7809. 5, 28-21. )5  © أ

 119 8.00 )05097 6 ىجت 4) 05. هرمي: اله تبيح

 مه1ع, كك © 00ه/], 289. 8, 15. ) 1<هو5. زصق. ةيسداقلا. #) 505.

 نفد 8 نمو 2) 1205. ةص5. فلا ظعيرات ) 0( نب هلع بت 12
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 زارا ا! نس

 تاورسلا لا لجو درسنا نيبلل نم ميلع دنت نع ةخبلت

 ءةماغو 3 عمل قاب مو ىقرابلا ةضيهم نب ناعنلا نب هةنضُيِم
 نافلا نيبلا ٌلعاو ةرسلا لها نم ةثام عبس ىف قتوخا رئاسو

 فالأ ةعبرا فئموي معيمجو ورع نب عمتلا نم 2 ةئام ثلتو *

 ىلع اعيمج مداراف مكسع ىف ربع ماتاو مواسنو 0 جتلتاقم 5

 وح مماضماق ءهفصن ممسف قارعلا الا ناو ماشلا الا اوبأف قزرعلا

 قرسلا ىلا بتك «لشلا وحن رخخآلا فصنلا ىمتماو نارعلا
 نم هريغو هيبأ نع ىيكنلا /شتح نع فيس نع بيعش نع
 عخذلا رشعم اي مكيف ,فرشلا نا لاقف مركسع ىف مانا ومع نأ
 اوباو قارعلا الا او مأشلا ىلا اوعزنف دعس عم اوريس 7 عيرتمل

 بتك  «فقارعلا ىلا عفصنو مأشلا ىلا ٍغفصن سرسف مأشلا الا

 رينتسملاو :ةحلطو ديح نع فيس نع بيعش ىع ىرسلا ىلا

 داذش يلع ةئامتس فدصلاو تومرضتح نم يف ناكو اولق شّنَحو

 تلقا لع عحْذم نم ةتامثلتو فلا يف ناكو # ٍيعمص نبا

 نب ةربس وسباو هبنم ىب ىلع بك ىدعم نسب وربع ءاسور 45

 2) 8316 © 202 1505. خصيبخر 0 ةصييخر 19150, 05. 1ط»> 7

 ا لا د زا ا للا تف اكدر 120020 ردن ]م 2

 رماعو» كك. كطص 180214 م. ادع. )42  ةداسك 151 طقطءا“ ) 105.

 عفصنبر 0 عقضعب. ر/) 1711 56ءاتأانك 51011: 1. شبح 00 نشيجلو

 ذمه ٠ م. - 18 204. ثراثخل ىب. مد 8 هيلا 20) ١

 عيرتملا © عيرتمز ةصصع مقتق. ص 1112 عمتج ىلا. 2) 155 4

 فور أو. 0 42) 1112 8. م, 0 يعج



 | ذذس انزال

 ئنلا كتميار ىذلا رمالا رظنأق ةعاطلاب هدنع ام نوكرديو ةيفاعلاب
 ىتظع هذه رمالا هقاف همولاف انقرف نأ ىلا ثعب ذنم هيلع معلص

 نم ندعو كشيع 5 طبيخ ااسنعا عسب ال ا
 00 كتيَلو ىق ىنا ل هحرسيب 5 املو 520

 ةال هيرك كيحكش رما ىلع مدقت كنان ىتيصو ظفحأف فارعلا

 هب متفتساو ريخل كعم نمو كسفن دوعف قلل الا هنم ءصلخ '

 روع وبصلا وبصلاف ربصلا ريخأ داتعف اَداَتَع ةداع ّلكل 5 "- :

 هللا ةيشخ نأ ملعأو هللا ةيشخخ كل ءعينجج © كبان وا كباصا

 نم هعاطا امْناو هتيصعم بانتجاو هتعاط ىف ىيرمأ ىف معمتجت

 ٠ ايندلا بحب هاصع نم هاصعو ةرخآلا بحو ايندلا ضغيب هعاطا 45

 رسلا اهنم :ةاشنا و هللا اهتشني فئاقح بولقللو ةرخآلا ضغبو

 قمل ىف » ا ية داح وك نأف ةيئالعلا اماف ةينالعلا اهنمو

 ةبحمبو :هناسل ىلع هبلق نم لكل روهظب فرعيف وسلا اًماو ةاوس

 ناو متبح اولأس دق نييبنلا ا ىف كعزت الف سانلا

 ,ةكتلرنم ربتعاف هضْعب !دبع ضغبا اذاو هببح !دبع ٌبحا اذا هللا

 ؛ كرمأ م 7عرشي نم سانلا دنع كتلزنمب ىلاعت هللا دنع

 جرخت نيملسملا ريغن نم ةنيدملاب هيلا عمتجا نميف هحرس رث
 فالآ ةعبرا ىف قارعلا ادصاق ةنيدملا نم صاقو نا نب دعس

 «) 151 م20 وى طهاطعءغ وأ. 4) ةلاطتنزو 20 1507. 5ر 75. 7. ه) [آ505.
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 لازال ١ تنس

 لق سمح نب مساقلا نع «فسوي نب ليس نع* ريع نب فيس
 846 :رفذ جنب نزاوع تاقدص ىلع ادعس لعتسا ركب هبا ناك دق

 سانلا رفنتسا نيح لاقل از ديلا دك ,قيبف هيلا .بدكو ربع

 هيلا عجرف ةدجأو ىأر هل نم حالسلاو ليخل لها بختني نا

 رع فقفاوف برضلا كلذ نم ةدل هللا* عمج نمي دعس باتك5

 بتك  «هيككذ كنبنع هب هيلع اوراشاف لجر ىف جراشتسا دقو

 اهداتساب ةكحلطو «ديح نع فيس نع بيعش ىع ىرسلا ىلا

 رمع هيلا بتكف نزاوه تاقدص ىلع صاقو نا نب دعس ناك الاق

 حالس هل ناك نم ةدجنلاو ىأرلا ىوذ باخضتناب هيلا بنك نميف

 6 دوم سراف فلا كل تيبختانا دق ىذا ىعس باتك هءاجن سرف وأ 0

 0 دف مح ررخا ة طيح بحاصوإ ىارو ةدج هل قلك

 هبانك فقفاوو « هب كنأشف 37 عباسحا تيهتنا يلا عرامن

 نم لق ءايداع دسالا اولق ىف لق هندجو دق اولاقف عقروشم

 ىلع :رماف كدر مكقف هيلا لسراف جلوق ىلا ىهتناف دعس اولق

 كترغي ال بيفقو ىنب للعس دعس اي لاقف هاصواو قارعلا برد ؛

 ناف هللا لوسر بحاصو معلص هللا لوسر لاخ ليق نا هللأ ىم

 00001 مك هللكلو ىيسلاب , ىيسلا يحج ل لجو رع هللا

 سانلاف مدتعاط الا ثبسن سحا نيبو هنيب سيل هللا اف ئسخاب

 نولضافتي هدابع مو جبر هللا ءاوس هللا تاذ ىف هعيضوو عقفيرش

 ©) 5ه]تت5 (© 826ع+[غ. 6) 151 ميلا. 1016355 هللا ع 73. 18عام

 ديلا 20 مل 0162 عون. ه) 1205. 200. دايزور 20 اولق مثدانساب.

 ©) © ندم, 111 دوم (آمانع0. 072. 12 ترم). ) © ها 1505. ايداغ.

 7) 18 بيس. ى) 115 هتعاطب .



 د ع وربنا دو تسيب

 وبا يراسل دج ١ دس: تسبب - --

 ا خنس انزع

 كّناو كتيزهك سيل كشيج «مزّبي نا هاف دعبو لبق كدونج
 نوملسملا © ربكي 6-0 تيشخ رمالا فنا ىف مزهت ةوأ لئقت نا

 2م دايترا ىف ضو انا هللا الا هلأ ال نا اودهشي ال ناو

 تاتدص ضعب ىلع وهو عتروشم فقح ىلع دعس بانك: قو لجر
 ا 1 2 6 2 رع
 5لاق هتدجو ناجرلا دبع لاقف لجرب ىلع اوريشاف ريع لاقف نك

 0 : و كلام نب دعس هنثاوب ىف دسالا لاق يت نم

 0 ع 2 00 ورع ىلا كلا بتك لاق هيبا نع

 وبلا ىلا متت ناارمع هيلا بتكف ةمذلا لما لاحبو متثوعببو

 ؛٠ ىتح عضراو كضرأ دولح ىلع ابيرق غنم مقأو كيلي نم عدأو

 لحما هب راثو فوحيلا هتفحازف مجالا جتلجاو «ىرما كينأي

 هلوأ نم هيف مقرفف قارعلا لوني ىتح سانلاب ىنثملا يرح ةمذلا

 تداعو هكلاسم /ةناطقطقلا ىلا ئضغ نيب ام اوماقف هرخآ ىلا

 0 نوبتاح كلذ ىف ب + و سراف رمأ رقتساو هروختو ىرسك حاسم

 ؛5 رث ةهتسيرف عزاني كسالك جب 6 اورَص دق 00 9 نوملسملاو

 «« نيملسملا دادمأو ريع 70 بانتكل خنوفكفكي 8 ارهأو ا ركلا ثواعب

 مع ميهاربأ ع نب بيعش نع ىيع نب ىرسلا لا جتك

 2) مزهنأ» 25 205.6 ون 26 ركد 06 ركي)و 111 رثكي.

 4) 105. هرمي, 182 70. ليج نوم“ ) 0 رقو. ي) ةكمو. كا 0

 خيناطقطقلا , همنقلعو عك ]3600:1175 م: 2 نيملسملا نم

 /) 125 نوقفدتيو 1206: 6 نوقفدنمز 1205. 4. نيماسمل او.
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 ارارازر ) تس

 رمالا اذهب مق نمل عبت سانلف عانم ىأرلا ىوذ «نيب منيب

 مهل اعبت هيف اوناكو سانلا مول مسبب أوضرو هيلع أوعيتجا ام
 ٍِء تأ هيك :

 0 دس اذكرو 0ك اوازأا اكن ةادارا 5: لوألا :عبش رمآلا .أذهب. ماق نمو
 "010 ىتا نلقلا هناي ١" هل اعبت هيف .اوناك برح ىف ةديكم نم

 يورخل نع مكنم ىأرلا ووذ ء ىنفرص ىتح مكنم لجرك تنك 5

 اذ ردالا اذه ترحل اىاقو الجن :تيعباو.. ميقأ نأ. تبيار كقق

 001 رع يل اج لعب ناكر تعلخلا نبو تعكف

 قرسلا ّىلا بتك «كلذ ايهضحاف صوغألاب هتمّدقم ىلع

 نب اص نع قاحاسا نب دمحم نع فيس نع بيعش نع
 ديبع أ لتق ىهننا امل لق ريزعلا كبع نب ريع نع ناسيك

 ىرسك لآ نم لجر ىلع سراف لما عامتجاو ريع ىلا دوعسم نبا

 044 ةحلط مذقو ©ارارص ىلا ىتح رخو راصنالو نيرجاهملا ىف ىدان

 ناحرلا ىنبع هلتنميملا ىمسو صوخألا قأي ىتح هللا « كيبع نبأ

 ىلع هضر ايلع فلختساو ماوعلا نب ريبزلا هترسيلو فوع نبأ

 00 و ١ سرا ىلا يسلاب هيلغ زاشا: ةلكت“ سانلا ”راشتساو  ةنيذملا ه5

 راشتساف* :حلط عجرو رارصب لزن ىّتحح ناك ىذلا ىف راشتسا

 |0000 1 ل رسل تك لن مالطا نآكف ىلرلا وت
 دعب ىماو ىنَأب ادحا تيدف اف ناجرلا نبع لاقف هاهن نمم
 ٌلعجا ىماو ىأب واب تلقف هدعب الو ذتموي لبق معلص ىبنلا

 ىف كل هللا ءاضق تيار كدقف ادنج ثعبآو مقأو 8 ن اهزجت »
 6) ( نيدو. 625) 168 (: 1205. ءا 111 1 ) 1205. ىنفدص»

 ©) 151 رارصز 1كهو., 0 ©[ 14 رارض. ) 1209. ءا © كيع. رز 1503:

 [ةيدااتطت اكو. مر 1151 هده. /) 1505. ىلذ



 !* ةانس مر

 اذا اونكو ماسيئر دعب هنوجري ىذلا لجرلل كلذ ليقت برغلاو

 لاقذ سايعلاب اوثلث نوديري ام ءىش ملع ىلع ناذه ,دقي مث

 عيتجاف ةعماج ةالصلا ىدانف كيرت ىلا ام كغلب ام رعل نامثع

 ةتاعلا .لانقف: سانلا "ليقي ام ظن. :رث وبكل كارحات كيلا 00 .

 :ىتح عدي نأ هركو مير ىف مضعم ليخدف كعم انب رسو رس
 ١ الا رئاس ىّلاف اوّدعُأو اودعتسا لاقف ففر ىف هنم عجرخي
 عيتجاف ىلا 'لعا ىلا .تعب.ت «كلفانم لما ذه ك0
 ىأولا ىقورضتححأ لاقف برعلا مالعاو معلص ىبنلا باكتا هوجو هيلأ

 الجر ثعبي نا ىلع 5 مالم عيجاو اعيمج اوعيتجاف رئاس ىناف

 , ىذلا ناك ناف دينجناب هيمريو ميقيو معلص هللا لوسر باكا ىم

 بدنو دلجر داعأ الاو نوكبريو كيري ىذلا يف خفلا نم ىهتشي

 ءىججو نوملسملا ىوعريو ودعلا ءاظيغي ام كلذ ىو رخآ ادنج

 عيتجاف ٌةعماج ةالصلا ريع ىدانف هللا دوعيم زاجناب هللا رصن

 هاتف ةنيدملا ىلع هفلخاسا دقو مع ىلع ىلا لسراو هيلا سانلا

 ؛5 نيتبنجملا 4 ىلعو هيلا عجرف خمدقملا ىلع هتعب دقو ةكلط لاو

 رع هللا نأ لاقف سانلا ىف ماقف فوع نب ناجرلا دبعو ريبقلا
 هيف قلعجو بدجلقلا نيب فلا هلها مالسال ىلع عمج دق لجو

 هىتب قمأ وق رسملا رات فاست مح نوملسملاو اناوخا

 ىروش ماو اونبكي ن ١ نيملسملا ىلع فقحي كلذكو كرب باصاأ

 والت. 2) 05 طبغير 0 هكيعبللا: 14 1 ىفف

 دعلا ضيغ كلذ. 4) (م ىلع لعجوم 162 509. هب 9 0300. خب
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 منار | تس

 مح ىذلا هنع ةملس اس لق ديمح نبا آس اميف قاكسا

 ىدتملا ىكَتَح كقو . ك<فوع نب .ناجولا دبع ١١ ةنس سانلاب

 ربع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع ىورقلا فاح نع
 هلأ ةنسلا ىف فوع نب ناجرلا دبع مل ىلع رع لعتسا لاق

 ناكو ء«هسفنب كلذ دعب اهلك هينس مح رف سانلاب محن اهيف ىلو#
 ديسأ نب باتع ةكم لل ا اع ديرما هذه ىف ربع لماع

 03 ىلكك نسسنلا نك ئضاخلا قا نب: نامتع .يئاطلا ,ىلعو

 نيركلا ىلعو ىصخم ىب ةفيّذح ةماميملاو نامع كفو م كنف

 لك ارك ىب دولا وبا ماشلا ىلك نيوصحالا نب 5 ءالعلا

 ءاضقلا ىلع ناكو ةثراح نب ىنثأا اهضرأ نم مف امو ةفوكلا يف

 0 ذل قارعلا نكي ف ليقو بلاط قا نب ىلع ركذ اميف

 © ضاق

 ةرشع عجرأ ةخنس نلخد مث

 (03 رشلا هي ىلا. تك انييفاااع نس ميلا نم. مي -لوأ

 رع جرخ ممدانساب دايزو ةكلطو كيا نع فيس نع بيعش 5

 ام سانلا ىردي الو هب ركسعف ءارارص حي ءام ىلع لزن ىتح
 هميمر ءئش ىع هولعسي ن | ةزفارأا اذا ارنكو ميقي ما ريسيأ كيري

 ةرامأ ىف ىتي نامثع ناكو فيع نب ناجرلا دبغب وا نامثعب
 للجرلا دعب ىنذلا 2 برعلا ناسلب فيذرلاو اولاق افيدر رمع

 2) 5. 2 12150. )85  836 اته5ا15 121م1 0 26 238. ) 1505,

 © 14 611 راوضو 25167 "نا ]ةعمغر 1111و 77ه 02) 81

 200, لجرلا.



 | خنس اناث

 ىلا فارشو 5 لجلب سانلا « لونو رق ىنب ىنثملا لزنت مكّدجب

 يضم هلل دبه»ىب ريو ناكف هزضيتلا 4س لي ١
 املس ىلا .هةعم-نميف مخخا خا. نمو ىربنعلا قرع نب ل

 وظني عاضعب حلاسم اهرخآ ىلا اهلوا ىم مثفارعلا هاوما ..ىف اوناكف

  ةدعقلا ىذ ىف كلذو نوك ناك نا اضعب غضعب ثيغيو ضعب ىلا

 هس ىح فضل عا بيعس كح نيل ياس ةئش

 هغلب نيح ريع هب ليع ام لوا ناك اولق مدانساب دارو ةسكحلطو

 روكلا ىلع برعلا لامع ىلا بتك نأ نجدي اوكلم دق سراف نأ

 جح د جدل ىلا همجرخ 1 ةنس ةكلل ىذ ىف كلذو لثابقلاو 0
 مو وأ ةدجت وأ سف وأ الس هل ادحا اوعّدت ال اهلك هتاونس

 لسرلا #كضف لجتلا لجتلاو ىلا ومتهجو مث هويتبختنا الا ىأر
 برضلا اذه لقثاوا هافاوو مل ىلا هجرخ جيلا هلسرا نم ىلا

 نم ناك نم امأف ةنيدلملاو دكم 7: ىلع اهقرط * غلا لئثابقلا : نم

 ةختنيدلاب هاناوف قارعلا نيبو هنيب ام فصنلا ىلع خنيدملا :لهأ

 1 لا أ اومضناف كلذ نم لفسأ ناك نم انآ مد نم هعجرم

 ملقو ««كثحلاب متءارو نبع هوربخا جن ريع ىفاو نم اماف

 «) 111' لينيور 1117 لينتو. 6) 1505. هن 13 لكلاب. ) 1205. ءا

 آ4 ىضغ, كك. ]4004 111, ©. م.ك. 2 4 1151 ةعهناسو ةانتمز 1512

 ]2006 لابحر 205. هاذ لبتح. 12 عقعم. ري برعلا.

 ى) 1205. الو. /2) 111 تضهنفر 720 هيلا 0 غيلا. 2) 55. نع

 م) 105. ىلا اهقرط. 2) 105. 012. 2 77) 56و17 1150116 206 23

 ةصصأ هدرت. 111. 2 18 ءمدزءءبز 55. نعو.



 ارارارت |" خنس

 مالغ الا 5فبي مث نهنم لق نم وا نلقو دحا' نم « نهدنع

 اووداب لما نم هماو ىرسك نب رايرهش دلو نم درجتي يدب
 نيح ىريش مايا ىف هتلونا لق عضو هب اهريذخأف اهيلا اولسراف

 هلك م هلاوخا ء تدعاوف ريكذلا لتقف ضيبالا رصقلا ىف نيعيج

 اولسرف هيلع جهتلدَف هب اهوذخاو هنع اهولأسف 2ليبز ىف عيلا :

 اوعيتجاو ةنس نيرشعو ىدحا نبأ ضو دكلف هب اوءاجت هيلا

 هتتوعمو هتعاط ىف ءاسورلا ىرابتو ءاوقسوتساو سراف تدامطاو هيلع
 ىمسف رغث عضوم وأ ىرسكل تناك ةحلسم لكل دونلإل ىمسف

 اك م نم كلت لبو ةليالاو مئاسملاو راينالاو يمل ىنج

 00 نرطقلي اع رعا لأ ركاوبتكف+ نيملشملاوا قتثملا :نيجدزي:: ىلع ف
 داوسلا لها رفك ىتح رع ىلا باتالا لصي ملف ٍجيئارهظ نيب

 ىنثملا يرخ لهع و تنم مل نكي مث نمو كهع متنم* هل ناك نم

 وكسع ىف .فّطلاب سانلا +لؤنتو رق ىذب 8لزن ىتح هتيماح ىلع

 ىرهظ نيب نم اوجرخاف دعب امأ ريع باتك مءاج ىتح كدحاو

 عاضرأو مكضرأ دودح ىلع مجاءالا ىلذ هلأ هايملا ىف اوقرفتو مجاءالا 5

 نم ادحا  مئافلح الو رضم الو !ادحا* ةعيبر ىف اوعدت الو

 الاو اعئاضط ءاج ناف 1هويتبلجا الا اسرف الو تادجنلا لعا

 عدج اوقلتلف محلا ٌلكج ثا جلا ىلع برعلا اولجا هوهرشح

 ه) 185 300. اغيبج. 682) 185 نم. ء) 1205. تناعوف.

 ©) 151 ليبنز. 2) 14 اوقثوتساو. رم 151 200. كلذبر, 200 اهو.

 ى) 15. هدصن ) 115 لوني. 2) 1505. لّزنتو, 115 * لونيوو 2

 5. م., 14 66210. لونو. 2) 155 رضمو, 14 هئافلحو رضمو. 2) 5

 هومتبل دج.



 |" نس را

 ناجرلا دبع نع قرجألا سجرس نب دايو ىلِجْحلا ساقتلا نبا
 نازريقلاو منتسل سرف لهما لق اعيمج اولا ىرجتالا طاباس نبا

 فالتخالا امكب حربي مث امكب بكذي نيا ..سرن لما ىلع ا

 200 تودع يف امتعمطاو سراف لعا امتنقو ىتح

 مام ةكلهلل اهاضرعت ناو ىأرلا اذه ىلع سراف امكرقي نا امكرطخ
 وأ ناعيتجتل هللاو تكلا الا تيركتو طاباسو نادغب كعب

 ىرسلا ىلا بنتك «.كساش انجإ كمت ملا لبق امتي د

 لاق هيبأ نع ةرقكم نب هللا ديبع نع فيس نع بيعش نع

 هلل ١ ىوزظعنم اش .دارشلا نورك 6 نوملسلاوةيتسرل نا ا

 ٠ مكريغ انيلع نعولا اذه رج ام هللو كلهنو انب لوني نأ الا
 نع جخومتطبتو سراف لما نيب متقرف دكقل 24داوقلا رشاعم اي*

 ةعاسلا لتقلا مكل انلجكل انكاله مكلتق ىف نا ال ول هلاو ودع

 انيفتشا كفو مكلهن مثالكذكلهنل اوهتنت رز ءنثلو

 دمحم نع فيس نع بيعش نع سلا ىلا بتك «مكنم
 هل كقكا , ىرنسكا تبا .ناروبلا 'مقشرو نازريفلا لاقف اولق دايزو ةذكلطو

 مت تلعفن يرارسو ىرسك لأ ءاسنو هيرارسو 5 ءاسن انل

 نهنم فقبي ملف نهبلط ىف اولسرف باتك ىف ميلا كلذ تجرخا

 باذعلا نهيلع اوعضوو لاجرلاب نهوذخاف اهب اوتا الآ م ةأرما

 دجوي ملف ىسك ءانبا نم رك ىلع 1 نيل هي 8

 مر ل11 !ديح .2) 505. رقكام ٠ ) 111 5. وو 20* نورظنني ,

 0ءاصلع مموغ كلاو 1 ثحتصت نورظنني امر ©6 7054 انب ةانة5ان5 هللأو.

 4) 111 كلاو. ) 1505. ناو. م/) 155. 200. كلهن نيح. ى) 105:

 لحا. ) 55. نهب اولدنتسيل, 14 ءن 5 نحول لنسيب.



 ا ا

 لعجو قرغلا قرغلا عنوداني اولعجو ةههنع اوعلقي ملف « ثودشانف
 نورك ذي فيرحتاب فيرغت منودانيو سانلا ٠ نورمذي تارفو ةبيتع
 لثاو نب ركب نم اموق هيف اوقحا ةيلعالل 4قخ جهمايا* ىم اموي

 يفرغ دقو ىنثملا ىلا نيعجار ءاوعفكنا رث ضايغلا نم ةضيَق ىف

 ايارسلاو ثوعبلا اهب ىفاوتو رابنالب جركسع ىلا سانلا عجارت املو ة

 هر ربل نوكت تناكو اهب لزنف ةريزنخل ىلا ىثتملا مهب ردا
 0 ال ىف ناكر 2 لا ثتكفا نقيح. لك :نف ئويعلا

 امهيلا ثعبف ءامأآو بلغت ىنب موي تارفو ةبينع لق ىذلا هغلبو

 اذ امهتاو ٌلثم دلتا هجو# ىلع كلذ: الق ابهنا .هاربخاف امهلأسف

 افلخغ امهفلكتساف امام و ليخد بلط هجو ىلع كلذ العفي

 اهدرو امهقّدصف مالسالا زازعاو لثملا الا كلذب ادارا ام امها

 1 © ىتثملا ىلع امدق ىتح

 0026 ةيسداقلا رما ميه اع ربل ركذ

 | 6 0 نيك 17 نأ يسارع برغش عع .ىرسلا ئلا,ابتك

 رم تنفتلا 0ك نيايويرعا نع رست و 2 داوس ىب هللأ ؛5
 2د هه" ت2 هع - ان هد 2-

 ةيبنع نن ةريخملا نع ىفنكلا ماعالا نب خكلطو ىديسالا

 2) 505. عل شاف. 6) 505. خانم“ 6) 14 عا 277. نارمذي ءأ 14 2201

 جنايدانيو © نآرك في. 4) 151, 14 62/0. مايا. 2) 1505. اوقكنأز 3

 اوقلطنا. /) 1505. هدح., مم» ريع غلبف. ى) 151 200. ىف. مز 111 هدننر

 1201 اندرأ. 2) 1205. ةداوسز 560 511252 2. ااد1ر 12 ان 560. 6) 105.

 فنك , 560 هك. 300:1/404/: م. م"ن» , 2) 1<ه5. ىديسألا , 2316, كك
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 ايرإ ه2

 الل ن5. 720. آل 11: 2099 21108. م. ٠١ ءغ 282//11056/: 7. ١١ ىديسأالا

 ءقعمتسكأر 5ع0 ةععاتصلانج عطول 21ءممانتم 12511110 عور ءأم 110/41

 2. م1 ان11., 1عععجلان22 5غ 116 5611م5]



 ]رد نس 00

 اوذخاو ءارفخ بلغت ىنب نم رفن ةقلق اوباصاو حولعلا اولثقف

 ىلهأ ىلع ىقونمآ جدحا لاقف ىنولد هل لاقو الضاف ارهظ ناكو ريعلا

 هنمآف مهيلا جرتع نم ةكوروع "بلغت نم نع لح مكّلدأو كامو

 نقلا له محاف .ئشغلا ناك ؛ذا :ىتح :هموقا هلعم راشو ىلا

 5كثيبف تويبلا ةينفأب سولج موقلا اذاو ءاملا ىع ةرداص معنلا !ذاف

 نب © اذاو لاومالا «اوقاتساو ةيرذلا اوبسو ةلئاقملا اولتقف هتراغ

 ايابسلا ةعيبر نم «نيملسملا نيب * ناك نم ىرتشاف ةذلبولا ىذ

 هنا ىبست* ال ةعيبر تناكو يبس اوقتعاو ءىفلا نم 4 هبيصنب

 كلس نم روهمج نا ىثثملا ربخأو ؛ةتيلعاج ىف نوباستي بلا
 10 ىلعو ليققملا جوخ خلجد ىطاش / طشلا اوعجتننا ىق دالبلا

 نصحت نب ةفيّدح اهلك بيوبلا دعب هذه هتاوزغ ىف هتمّدقم

 رطمو ناينلا ني قونع نب نايتلا ةيتينجت لك اا

 تيركتب موكرداف 8 هعبتاو ةفيذح و مرابدا يف ىرسف ناينابيشلا
 نم اوءاش ام اوباصاف ءاملا نوضوخ :مهوبلط ثيح ىم اهنيوذ

 ؛ةىبسلا ىم اسمخو معنلا نم اسمخ لجيرلا باصا ىتح معنلا

 ىضم دقو رابنالب سانلا ىلع لوني ىتح هب ءاجو لاملا :سمخو

 رمنلا اهبو نيفص ىلع اوراغا ىتح امههوجو ىف ةبيتعو تارف

 ءاملا ىف هنم ةفئاطب اوم, ىتح ة هيلع اوراغذف ىيدناستم بلغتو

 ©) 181 اوفستناو, اوبهتناو. 65) 18 - ء) 1181 هد2.,

 14 ىنقملا عم» 4) 14 56عاتأغا15 5111 55. تيدصْنِق) 1 بيصنب.

 2) 14 اذا نباست ز 1505. اذا اباسن لعسن و 0 نوباسن». /) 151 ىطاشلا.

 ؟) 111 مجرثا. 4) 105. هعبتاو. 2) 1205. نم اسمخو. 4) 3

 300. 2بصعفذ هب اونتغبو.
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 مز5 يي

 ىراحصلا هب « نوعطقي متوالدا عمو هب لبقاو َهَبْوَألا كلذ

 8 ةماركلاب رابثالا نيقاهد جلبقتساف رابنالا ىلا هب ىهتنا ىتح راهنالاو

 8 نوبحبإ ام مثرما نم

 جيرخ مث ىلغتلا بانعلا سراف هيلعو ثابكلا ىلا !ديزو ىلجتلا

 ناكو ثابكلا اولخاو اوضفرا دقو ثابكلا نالجرلا مدقف مراثآ ىف

 ماتايرخا اوكرداذ نوعبتي راثأ «اوبكرف بلغت ىنب نم علك هلها

 جنايرخا ىف اولتقو بره رث ةعاس مامح قيمج بانعلا سرافو 0

 00 تلف ةيلع ةفيلكلوراببنالاب :هركسع :ىلا  ىتتملا عجرو .اورثكاو

 و ةبيتعو نايح نب تارف حرس رابنالا ىلا ىنثملا عجر املف /مناَيَح
 نيفصب رمنلاو بلغت نم ءايحا ىلع ةراغلب اهرماو ساهنلا نبا

 ' 0 دك املا - ملمس ىلا بج ورتعا ,نتلقلنلاب عا :كفلخو .اننهعبقا رق

 نييفص لأ رقو ةبيتعو تارفو ىنتلملا قرتقا نيفص نم اوند املف 5

 داولا نم هباككاو ىنثملا ليمراو أونصتختو ةريزلل ىلا تارفلا 2 اوربعو

 م ا[ فراك ضيم حب داق هلا علحاور ىلع اوليقا ىنح

 884 ناروحو ابذ لحما نم اريع اوكردأ مث اهدولجو اهماظعو اهفافخأ

 رابنالا ىلا قادغب نم ىننملا عجر امل اولق دايزو

 2) 8 نوعطاقيو. زا لك051 موكا 11712 121ه. 50 ١)2"

 181 226. رابنالا نم ايارسلا قفريوحلا 6) 1زكمد:ا 20013117 لك:

 200, ىللغتلاو 1031م ل 5انم13 م. !الاور 26 5ءو. عأ !اان51. 728. 8.

 م) آظك05. طثع عا 8 6 /) 505 ئميجلا 2150و عه آط٠دص

 215 0يد2 1117ه. 2) 121 ل ف: .,4) 105.١ اهتمو 111 ةنم عل.



 | مس الث.

 قلل قيد .ارعاشاام .اوذخاو نسف :فيسلا - عيه عصوق هكا 1
 ام الا عاتملا نم اوذخأت الل* ةضفلاو بهذلا الا اوذخأق ال

 المو قاوسالا لها برو هتياد ىلع هلمح ىلع مكنم لجرلا ردقي

 رق ءىش لك نم ةرضلاو ءاصيبلاو ءارفصلا نم «قيحيا نوملسملا
 ةبطخو لزنف راسنالب 4 نيكليسلا رهنب لون ىتح هارك يخ ١

 ريسلل اوبقأتو مكراطوأ او اولرنا سانلا اهيأ لاو. سانلا 238

 اسمه عهسف اولعفف اًصيبق اوفشكنا رث ةيفاعلا دولسو هللا اوحديحآ

 ىبيقتلاو ربلاب اوجانت لاقف انبلط ىف مهقلا عرسا ام هنيب اميف
 اويل رث اهورّدقو نيمالا اه ءكورظنا ١ ناودعلاو رقالاب ١ اوجاتنك هلو

 10 هنيِب بعرأ ١١ ناكل غلب ىو قعد عتنيدم ريذنلا مل رم هنأ *

 ولو ليللا ىلا ابوي اهيلع رشتنت تاور تاراغلل نأ 7مكباط نيبو
 و بارعلا ىلع متنناو مكوكردأ ام نيبعلا ىَأر نم نوماحلا مكبلط
 نيتنثال عتلتاقل 8 مكوكردا ولو 'مكتعامجو مكركسع ىلا اوهننت ىتح

 نقف نىظلا هب تقعد أو هللاب اوقثف رصنلا هاجرو رجالا سامتلا

 !5 نعو ىنع مكربخأسو مكنم عا م مو ةريثك نطاوم ىف هللا مكرصنت

 ايأ معلص هللا لوسر ةفيلخ نا 8 كلذب كيرا ىذلاو ىئامكنا

 ىف عرسنو تاراغلا ىف ةّركلا عرسُنو ةجرعلا 1لذقن نا اناصوأ

 ©6) كم5. هدص. 4) 105. ء( 14 رضلاو, (219. ريرخل 1. 1000 نم ولو.

 6 1خه5. اعجار (ع1موؤدر, ناندع ز2 ؛ءالئانات 112عم5]). 4) 105.

 ©« 14 نيغاسلا , ؟هءسد 2 ]3علغ 111, م.زا* :ةمممط2غ3. 6 13 غلب ام.

 21 خبلط. مز 105. ء( 14 '1هعمط. برعلار 7. 1١ ةصانل 10ه. أ

 00. 801. ك 140. تارفلا. #) 15[ انوكردا. 2) 111 يلع,

 6) 1515 كلذ نم. 2) 185 لقن.



 رك | 0

 هيلع ريغت نأ تردق تا ناف هقوس مايا هذهو «لاملا تيبك

 أووسقو نيملسملل ءانغ نكي ةالم اهيف * تيبصا نورعشي 3 8و

 ضعب لق اهنيبو ىرسك نئادم نيب مكو لق رعد ودع ىلع هب

 ا ايهتكرل و د كرمان اولق اهب ىل فيكف لاق مي ةماع:وأ ممي

 رابنالا لع ناف سفانخلا نأ ىهتنت 2 هلا فقيبرط قيخ اخ

 رابنالا لح ىلع ٍيوعت م نونمايف كنع نوربخيو اهيلأ نويرضيس

 ىتح رابنالا ىم كتليل داوس ريستف ءالدألاب نيقاهدلا ذخاتف

 ا[ ان ةقا نكح. .سيلا] ىئم جيرخت ةراغ عحبصتف اكص عميتأت

 2 وثو نصخ اهبحاص هسحا املف رابنالا ىلع عج - ىتح جاع و

 ا دملا هعيمطاف هيلا لون هر اهلك البن كلذو ى نم ىردي ؛0

 00 ا لكألا دما تجف ريحا قا تيرا وتأ) لقو .ةيتكتساو :دفوخو

 ا لذ نكعم ع ىلا انا لاق نتادملا ىلا اهنم 01 ريغأ ىنح ذأ غب

 كنم لدا نه نم ىتم ثعبأ نحكحلو 6 ىعم 0 نأ دكيرأ *

 اذا ىتح .اوراشسف. ءئنلدالا ٍهعم ثعبو فالعألاو ةعطالا مدوزف

 اولق ةيرقلا هذه نيبو ىنيب مك ىنثملا 8 لاق مفصنلاب اوناك 45

 ١ اتجتناف سركالل بدتني ىم هياككا) لاقف غم صسأرف خسيمخ وأ خعبرأ

 اوميقا سانلا اهيأ لقو لزنو مكسرح 0 و مهل لاقف ميق هل

 ةءاوقبسيل سانلا اوسبحن عئالطلا ثععبو اوعيهتو اوعضوتو اوعطأو

 عحبصف «عيلا ربغف* ليبلا 00 هيلا ىرسا اوغرف الف رابخالا

 ©) 105. لاومالا. 8) 151 الاومأ اهبر 20 ئّتغ 5220

 6 ب 211 وجغا ز طفت ةءأم هع ربعأ 16ععملتت 0

 كل ر) 151 فسنملاب: ١١ ى) 1ع 6و. مه. 772) 1505 اوقينسبلا



 | هن اركز

 سفانكلا ىلع هّلدف ىرابنالا مذ قوس ىلع امهنم دحاو ّلك هّلدي
 انهتبحاض :ليق امهتيا “ىثملا لاقف هنادغب . ىلع هلدف, ريل اأو

 قاوتي قوس سفانكل ىوس اولق ليجتا امهيا لق مايا امهنيب اولاقف
 اهل سعتساف ةنورفخ ةعاضقو ةعيبر ةاهب عمتججو « سانلا اهيلا

 ةراغاق وحن بكر اهتوس موي ءاهيفاوم هلا ئطا اذا ىتح قذملا
 ىلعو ةعاضقو ةعيبر نم ناليخ اهبو اهقوس موي سفانكل ىلع

 ءارغشلا مثو سيق نب ليلسلا ةعيبر ىلعو ةربو نب سنامور ةعاضق
 4:5لب ىلع هدوع مجرا رش أ ةدَل بلسو اهيف امو 5 فستناف

 هنم اونصختف هموي»ءراهنلا لوا ىف اًقورط رابنالا نيقاهد قرطي ىتح

 ,ه ىلع ءالدألاب هوتاو دازلاو فالعألاب هوتأف هيلا اولزن هوفرع اُملف

 نورخم نوملسملاو 2و هجصف قادغب فوس ىلا دههجو / ناكف نادغب :

 ركسك لفسا نيب اميخ تاراغلا "نونشيو راّبقالب ىقللو درا

 ضرالا نم امتالاو امو رمتلا نيع' ىلا 8 بقثم روسجو* تارفلا لفساو

 يعش نع ئرسلا ىلا بنتك «1لاعلاو ميلالغلا ضرأ ىف 20

 علسجي لاق لق هيبأ نع ظرف ع نب هللا ديبع نع فيس نع

 نئادم راكنت اهينأبي ةيرق ىلع كلدن الا يلا ةريكل لها ىم

 [لاومالا اهيف عمو ةرم ةنس لك ىف اهب عمتجتو داوسلاو ىرسك

 «4) 1كهو. هدص. 2) 155 اهيلا. ) 18 جيفاوم. 4) 105. هبحتر

 رع

 216. ه) 1851 هزه. مز 15 تو. ى) 18 200. 7635105, 1011 1ةقاتتق-
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 فيس ركذ اميذ ذادغب ثيدح. 4#) 1205. ©: 14 ابقثم اوسجوزو
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 قنرماز راد

 ريربع لح رع ىلا ىنثما بتكو «ىنغلب نيح كلذ ركنأ ملف

 باحسا نم لجر ىلع كلهتسأل نكا رث ىلا ىتثملا ىلا وع بتكف
 ىلا صاقو ىنأ نب دعس ريع هجو دقو اريرج ىنعي معاص لمت

 كيبع نب ريوجو ىنثملا لأ بتكو عغيلع هما فالآ ةتس ىف فارعلا

 راسف اههيلع ادعس رمأو صاقو قا نب دعس ىلا اعبيتجج نأ هللا 5

 انشن * هيلع الون ىنح ردرجو ديلا راسو فاو لون لح دعس

 © هحر ةتراح نب ىنثملا تامو سانلا ةديلأ عيتجاو دعس هاهب

 0228 «فيس ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 سفانخلا ربخ

 ةحلطو دشحت نع فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا قعتعك ا

 نب ربيشب ةرييكالاب 5007 داوسلا قشتلا رخو اولق ةدانساب دايزو

 الآ ىفدتلا عفلعب نبا الالهو قاشيم ىلا ةاريزَج لشراو ةيصاصخل

 جابو * ىجضلا نالف نب ةمّصعب ماسملا ىكذاو 4 ناسيم تسسد*

 ' سيلا لينف 5 ًأدبف نيملسملا داوق مى جلاتماو قرابلا ةجرعبو ءىبضلا

 ةازغو ةرخآلا رابنالا ةازغ دلت ةازغلا 1 1 ىرق نم ةيرق ؛5

 ,ئريح رخآلاو ئرابنا اهدحا ىنثماب نالجر وزلاو ةرخآلا افعل

 2) 11 امهي ىتتف. 82) 111 هذض. 2] 105. ىبيبتلا 48

 ناسيمتسك (12880: 2 عب لدعم 11 22 ةنبا ناسيمتست 61111

 م22عوعتطتغر 5ع هك 8ءاكد3 م. "وز عغ آطص 12020. 0 0111 انتم

 1ع, :عءعرأم ءمدعتاتا2. 2 105. هدم., 0ءاص0ع ط2طءأ امهلاتمأو و

 َج كا ن0 ب ممر 1كم5- نمع.. 2) 05: لاو 17015

 /) 05 ىرسج أ 2001 ىرسجغلا.



 راض نس .: ا

 الجر انيلع تلعتسا هدل اولاقف نينموملا ريما اوملك ةليجلت لاقف

 اب اوقدص ةلاق ءالوه ليقي ام لاقف ةجنرع. ىلا ل انما نيل

 ىف انبصا انك دزالا ىم :لجر ىّنكلو غنم تيسل نينموملا ريما

 دولا م عقيق انغلبف 0 ةليك انقحلف انموق ىف ءامد ةيلهاجا

 5 كنوعذفادي امك ةعفادو كنلونم ىلع 6تسثاك رم هل لاقف كغلب ام

 نا دعب ةرصبلا ىلا ةجرع راكسف منعم ارئاس الو العاف تيسل لق

 هللا هبعر نب نيج هديج ىلح رعداماو ةليح وذك / تلون

 لبقاف ةليجك نم هموق ريع هيلآ مضو ةفوكلا ىلا هناكم هب راسف

 ىثملا هيلا“ + بدك ةقراخ قب .ىتملا :ىم ابيه وماذا 2 ىتح ريرج

 تسل ىّنا ريرج هيلا بتكف ىل ددم تنا امتاذ ئلا ْلبقأ نأ
 رث ريما اتاو ريما تننا نينموملا ريما كلذب قرمأي نا الا العاف

, / , 

 سكوير كوب نيك وسو وسع و حج 2

 يابس

 ءامظع نم ناكو ناذاب نب نارهم هيقلف رسجلا مك ريرج- راس - هيمو سمس توماس صا ح
 اديدش الاعقالئتقاف رسجلا هيلا عطق دق ةليَكَتلا- ىنع سراف

 عوف :نعطخ نارهم ىلع ىبضلا رارض نب ناسح نب رذنملا 27

 د5 مث هبلس ىف امصتخاف هسأر زتحاف ريرج هيلع محكتقان هتباد نع

 «(مدقطنم ناسح نب رذنملا .دخاو حالسلا ربرج ضذخأف هبف اكلطصأ

 ل اريرج قلاع ناش تل لاق

 ناذاب ؛نبأ ىنركلا نمل انا نهم ىقاف ىتع الست نإ
 هنأ ملعلا لعا ىم مهلا 5 نم ىنتثدح ىتح كلذ تركناف لاق 6

 « لاق «ىرسكل المع ناك ذا نميلاب هيبا عم ًاشن ايبرع ناك

 6) 1231 هدت٠. 128')65' هنا." 2ك م5. كمت 2) 1ك

  /( 05١ةررصبلا» ت2) 55. تملوتو» 1-0 2 0 .505 6

 ور 2316. 2) 55 يم م) 105. امالغ. ©



 الا م

 « اسنازحأ كلا أد رو انا

 0-1 سيقلا كبع 5 كل دكتساو

 6 لطشلاو ادي انارا لقو

 انارهم دّنِج 5 ىّلْنَق ةلُيَكُتلاِب * نأ

2-2 

 001 + 0 راس نامزأ 5

 ا شيبجلاو 0 يي

 | ةسكرحو اريرج رمل. قالت هتاف ىاجتا را اهرعيب اجب كن
 ةرابخا ىم فيس صق ام رهخ ناره 0 ىنثملا لاتقو ىتاملاو 10

 01 هدلس ابن لاق قيفح ني. نايك“ اند ام عما ىف لق قتلا

 «باضكا .ةبيصم باطخل ىب ريع ىلا تهتنا امل لاق قاححا ىبا

 | احايلا هللا نبع نب زيرجا هيلع هدم ملك ةيلغ“ مكاقو رسجلا

 000000 د2 ترد لي وم دبا رقاب وسلا الم
 لاقف رمع غمّلكف دزألا نم مهل اًقيلح ناكو ةليجب ديس لذتموي 5

 قاوعلاب مكناوخا ىف ةبيصلا نم ناك ام متملع لف مكنأ 7 عل

 / برعلا لئابق ىف ”مكنم ناك نم مكيلا يرخأ ماناو هيلا اوريسف
 ةبك سيك مل يرخاف نينموملا ريما اب لعفن ىاولق مكيلا جعمجأف

 هيلع رماو ةعصعص نب رماع ىنب لثابق ىف اونكو ةنيوعو 2ةيكاسو

 ىلجلا هللا دبع نب ريرج كلذ نم بصغف ةمثرع نب ةجثرع
 وانتلعمم 1-1-7210[ 2111 5110 30511م1605 تاتا 2051115 122110 5

015 

 ©) 105. انانحا. 62) 5: لنك خليكسبلاب. ) 5. لتقف. 0) 1505. 06

 5 111١ لعل /زا 181 همم... .ى)'1ك68:: تن ف٠ ١ 2) 1505: قميلا»



 ا" خس 1

 ىف سانلا اوذاق !ىيدلا .كاوقلا- بتكو. سراخج لهاا بولخ قف تكلا

 لجو رع ادللا ىلا روع ةمصعو مصاع بتكو ىنتملا  نلر كلظلا

 هنذأتف ءىش موقلا نود سيئو تيار ام انل هجوو ىفكو ملس ىق

 لفا نصخحتو طاباس اوغلب ىتح اوراغا مهل نذأت مادقالا ىف انل

 5 طاباسب ىصخل لها عامارو اهنود تايرقلا اوحابتساو هنم طاباس

 ىلا نيعجار « اوعفكنا مق علك سانلا 5 نم عازواأ هعبت دقو ريرجو

 خيطع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا نينا بنتك 3 ىنقملا

 ةراغلا نم نوملسملا ىكمتسا نارهم هللا كلها امن لاق ثراخل ىبا

 الو اديك نوفاخ ال اهورضف ةلجد نيبو هنيب اميف ناوسلا ىلع

 اويصتعاو ميلا تعجرف مجكلا ماسم نضقتناو اعنام 2اهيف نوقلب

 © ىتبنج اوهعنأو هشيجو نارهم ةبوخلعا ةللا ١ليتقي 12 نراضمر

 نامزا. بارتلا 5الا اهيلع ئفع امو ىيتسا ىتح اماظع بيوبلا

 يام وضو ءىش ىلع اهنم مث اوعقو الا ءىش كلانه راثي امو ةنتفلا

 مامر شارفللا ءاصيغم نانو ميلس ىف ةبعرمو نوكسل» ل

 م ىنشلا :ىدبعلا روعالا لقو «فوكلا ىف بصي انرساكالا

 2) 111 5: مز 152 ور 555 () 1505. 0223. ©) ك5. اهفكنا.
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 هك 1ظم ]202: "ةاارا و: ه1 177 نمأ. 222. ور 20:661] ةغذع 17 720

 61 نك 610182192017 2 ك1 16د ع ةععادنسلاتنح 7088 27

 م. اوب ©56 سيقلا دبع نم ىطب, ء؟ 1105625 229. كا 9 ءكأ 6

 م) 14 1ءيعملسس دار كا1. ]ذعمغ 11, م. قودز 105. ٌئَبَشلار 8
 5, رى, سس 1ءةطواتك عاتوت 272. 101221531111122 ]>. ||, 4-11 03163, 0123

1 220 



 ذاب

 انا ا

 تارا ةنينعلا وك ةنجغأو 007 هنينسخا ىدخا نورظتنت

 71 5 راثآ, ىف 0 ا 0 0 لسبتسملا نيا لق مق
 مكل ريَخ وهف هب ؟ كطيدتلال مودحا 00
 الحا - هس هم-د 2 ات

 لا نك كو ميحر روف لأ نأ لآ اورفغتتسأو رج مظعأو

 ]يزف نسب ىلع نسب ةزهحح نع فيس نع بيعش نع ىرسلا

 ذكتموي بدنئنا سانلا 15 ناك لاق لكأو نب ركب نم لسجر نع

 مالا جورخل دارآ ناك دقو هباكتاو 24 لسيتسملا عراثآ عبشاو ىنقملل

 نا ىنثملا رماذ +لتنتساو رفوتساو * نيملسملا فص نم ودعلا ىلأ

 0 ةليكب 0 قل انآ 7 0 - رسجلا هل دقعي

 999 باصات 2 06 3 هلا ىرسج وكسعلا 57 فبي 7 بيبسلا

 ْ عيلع نتفلا هيسفقذ اريك اعيش متانغلا رثاسسو ىبسلاو رقملا نم

 عبر 0 ةليجب لقنو لئابقلا عيمج نم ءالبلا لعأ هالك

 هللا ىب او ةمركع عم هعابرأ ةتلتب كثعبو ةيوسلاب 7 مانيب نيبو

 ©) 15. يشل 6 نيتنسلل : 2111510 201 ]101.9 175. 2

 6) 1كم5. هرمز 1181 2056 وأ ةطق. و رغظلا». ه) 18 لاقو (8ء261. 5. م.)و

 كلعدشل6م كف 1060 رت. 2) 1287 كمت. لتنتسملا. 01. ةانصانق 0. !امقو

 6) 1205. ىلع. رك) 12811 5ءءاتكات5 5انآ2: 1112 عنوطيغدو © عنوطبغت و

 105 عنوظيفت» 6) 15012 725 752 20. 7) 1 05.,,(عم,6 2) رقكام و

 18 نع 501م6 كقاعطقتل 0122. 2) 181 م20 35 1111102 1311:3110-

 كعرس 22161: 1505. 200. دنع. . 2 151 هن. 472) 1205. ودغتو ©

 0 1 عفر تاع 6< 61 رز © كا لق لئفتتو ) كتضع
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 ]رم اذا

 قمل ىلا ابوهم 14 يودقنلاءا6 روجتل ةرافك ةداهشلا ىف ناك 20

 ناك دقو اولق دايزو ةحلطو ديح نع فيس نع بيعش نع

 نارهم لَن رهظلا ىلع بيوبلا مايأ ىف اوباصا ريرجو ةمصعو ىثكلل
 ةنيدملا نم مدق نم تالايع ىلا اهب اوثعبف اًرقبو اقيقدو امنغ
 ةةريخاب مو لبق مايالا لعا تالابيع ىلاو سداوقلاب ىموفلخ سكقو

 وربع سداوقلاب 5 ىيذلا تالايغلا بيصنب اربهذ نيذلا ليلد ناكو

 َنُكياصت ليبلا نيلرف ةوسنلل اوعقز املف ليا ني جسما ىبع نبا
 وربع لاقف كيعلاو ةراجخلاب نايبصلا نود نمقف ًةراغ اهنبسحو

 اذه اولاقو مفلاب ء نمورشبو شيجلا اذه ءاسنل ىغبني اذكع

 ه ةيماح هليخ ىف ماقاو ريستلا لونلاب ماثتا هلل ليخل 4 ىلعو هلوا
 ىنثملا لاقو «ةريكاب «تابف ميسملا دبع نب وربع عجرو عل

 نب ربرج ماقف بيسلا ىلا ىهتني ىتح سانلا عبتي نم /ذتموي
 واذه ديش* نم عيمجو مكنأ ةليجك رشعم اب لاقف هموق ىف هللا دبع

 اذه ىف هنم دحال سيلو ءاوس ءالبلاو ةليضفلاو ةقباسلا ىف مويلا

 ؛ةدسيخ عبر مكلو هنم مكل ىذلا لثم لقنلا نم اًدغ 8سمكل

 1 ودعلا اذه ىلا عرسأ حا ننوكي الف نينموملا ريما نم الفن

 امناف 5نوجرت ام ىلا ينو هنم مكل ىنلل مكنم هيلع كشأ

 ©6) 5. زوجتل 15 للا 6) 111 ءصع>026115 ئاوللا. «) (

 نحرشبو زر 1508. 20 علفلاب 2) 153 ىلع ناكو. ' 2) 105. ىلا

 تالايعلا. رك) 155. 200. ىيا. ى) 105. اهدهشز © هده. اذه.

 20 - أرز 1.505. 202أ|لكع. 2) 55. هبذود © هيفور 11 ةايبنب»

 /) امو. ءأ © نيجري © نورظنني .
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 لارا ردا

 ىموق ضعب لق ىتح اديدش الانق ممانلتاقف انيلع اورك « جارحالا

 00 ليت انين تبيلعو د 0 تلقت كتيار هو 5

 2 ىمسو لق بيبا موب ىفأ عما تنك دلاخ 0 ا ى عبر
 ةرشع عانم لجر ُّك لنق لجر خدام تح راشعألا مويل بيوبلا 5

 ةعستلا باككا نم ليخل كيز ىب ورع اكو «:قعموز, ةتكرخملا' ىف

 ” نم دزالا ىف ةجنرعو ةعستلا باكعإ نم ةنانك ىنب ىف بلاغو

 ىطاش ىلا مويلا نوكسلا نيب اميف نوكرشملا لتقو «ةعستلا باك

 ةجرهلا دنع عرداب ىنثملا نأ كلذو ةيقشلا بيوبلا قص تاوفلا

 ىلا نوماسملا ماعبتو هر نحيا ىو نيخأم /ةيلع هذخأن* رسجلا 0

 لاقو رسجناب هذخا ىلع ىنثملا مهنو 7 ليللا ىلا دغلا نمو* ليبلا

 ةهعطقو رسجلا ىلإ مايأ ىتقباسم اهرش هللا ىقو ةزجت توجت سقل

 اهيا ىف ةاودتقت الو اودوعت الف دثاع ريغ ىناذ عتجرحا ىتح

 ال نم الا دحا يارحا ىغبني ال ةْلز ىنم تناك اهناف سانلا

 نيبلسملا مالعأ نم ىحرجلا نم سانا تامو ؛عانتمأ ىلع ىوقي 5

 "0 ىتملا خيلع ىلصف ةختراح ىب دوعسمو لاله نب كلاخ 7 ٍهنم

 ىدجو ىلع نوهيل هنا هللاو لقو نارقلاو ” نانسالا ىلع همّدقو

 نأو اولكني رثو اوعربج مثو اوربصو هاومدقا بيوبلا اودهش نأ

 ©) 1غ مصعم0. 182: عا أ مخالا» 65) 182 تدخل. 2) 5.

 هنم ىت ىم م 4) 1815 مديل“ 6) 105. خذبنجو. | /ي) ( هن“

 ى) 105. لخاو: #م) 1205. هزه. ' 2) 1505. دنعطقف. #) 111

 اولتعت. 2) © ه6 151 هده. 7 105. عسأب ذو. 72) 55
 و

 مالسالا (20 نارقلاو) 0 ص 20218. ىوذ 200. 5) 1205. 4 كو



 | ةئنس 1

 ام هللاوف هزاربرهش ليشكل بحاص ىه !ذاف هايا نوكي نأ توجرو

 ترعلا ثلتاق لق ىتتملا لاقف ءاَمْيَش نارهم نكي رف ذا هقيأر
 اوناك ةّيلهاجلا ىف مجحلا نم ةئامل هللاو مالسالو ةيلهاجلا ىف مجعلاو
 لع. قمار برعلا + نم*مويلا كالو ترعلانكا# انعلا نملك ىلا

 5 الف ديك نموو ميدو بهذا هللا ل مجتلا نم 5 فلأ نم

 جناف لاوط لابن الو ف ىسق الو داوس الو هنوون ءاهز مكنعورب

 ؛نهجتا اهوبتهجو امنيا مئاهبلاك اهودقف وا اهنع ارلجتأ اذا

 ءاهمادتحاو بركل دوكر تيار امل ىنثملا ثّدج هدو 2 لاقو 91و

 اناو 4 نيَتَحَشَل اوربصاف مكيلع نوداش مذا ناجناب اوستق تلق
 ؛0لاقو «ىتلافك هللا « ىقوف هللاو* ىنوباجاذ ةثلاثلا ىف رفظلاب ملل ميعز

 أقي * ريمالا نتعمس ىّنا ناحل تلق انّدح ىنيمهسلا ىذ ىبا

 ارذتقا هدنع لضفل الا نكذ اف وبغعلا هتءارق ىف مكذيو

 قم علا لوقل اف ةاولجا رث * ا: مكليخ مكلجار :مكيلو 8 مكتيارب

 انّدحم ةجقرع لقو «توجر امك ناكو ”هدعو عل هللا رجأف فخ
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 خئس ”١ 11

 تابنج 3 تابتجملا تييوق هلها ىنفاو بلقلا لازا «دقو ةوار

 لعجو مرابدا ىلع مجاءالا نودري اولعجو نيكرشملا ىلع نيملسملا

 «قيلع لسريو رصنلاب مهل نوعدي بلقلا ىف نوملسملاو ىنثملا
 اورصنأ ملاثما ىف مكتادع «لوقي ىنتملا نأ 4لوقبو عرمذي نم
 عقيسف * رسجللا ىلا ىنثملا ٍغقباسف موقلا اومزه ىتح مممكرصتي هللا

 نيبوصمو نيدعصم تارفلا و ىئطاشب اوقرتفاف مجاءالا قخاو

 تناك اف انج ميلعج رث جولتق ىتح نيملسملا لويخ 8 ةتروتعاو
 دك ادملو ءمااهنما سمر نبال نلقاك !ظتجتو) منيخلاو ؛برعلا نين

 نم * عضعضتف . ةجرهلا لبق عرص ناكو فتموي ةقراح نب دوعسم

 اوعفرا  لثتاو نج ركبارشعم:اي 1لق فند وهو كلذ ىلرق ا دعم 0

 انه رجا قمنا 0-5 يرصم ما ال هللا 7 مكعفر مكتيأر

 هيلا ادوعسم مضو همضو ىنثملا هّثترا ثذرا ىدح ذتموي ىرمنلا

 افابسا عطقو 2 قد ىناح ذكموب ىدتعلا حامج نب طرق لئاقو

 هلاق «نارهم ةدرج بحاصو سراف نيقاهد نم ”زاربرهش لفقو

 هنوتدكو عتّدك غارفلا ىعب نم سانلل ىنثملا سلج اوغرف املو ؛5

 نب طرق هل لاقف كنع ىقربخأ هل لق ثّدحتف لجر ءاج امّلكو

 نارهم م تلقف كسملا ةحئار هنم تدجوف الجر تلنق امج

 ه) 105. 14 5. و. 5) 18 هده. ه) 15 ءغ 14 هيلا. 2) 55.

 ءهنآ1ذك عل. ه) 105.6 مكلا رك) ]11510 30 101. 7

 85. 8. ى) 155 م20 طن 22266 ىطاش ىلع مجاءالا قرتفاو هناك
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 ا“ خس لازال

 نم. ةيتف, بلج لقا :بلغت .ىب هرثح ,هيبا ا نع* نفخ نب شللا

 لتاقن اولق بيوبلا موي نافحرلا ىفتلا املف اننا ىف

 سوف ىلع نارهمو فثموي َنارهم مذحا باصاخف بوعلا عم مجتلا
 ةلفا هينذ ىلعو ٌلالم هينيع نيب رفصا فافجتاب فقج كرو هل

 هانا ”يلغتلا مالغلا انا « ىمتنا مث هسرف ىلع قب ةدَبَش نم*

 هلجرب اذخأف امهموق ىف ربوهلا نباو ريرج هاتأف 55

 نع .فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك « 4هالوناف
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 هه بيعش نع ئرسلا لا بتك  ««نيكرشملا بلق اونفأو امهنيب

 ىرنف بيوبلا ىنآنل انك نا هللاو لق ىور ىأ نع فيس نع 0
 سولت ةالولث اصيب اماظع ميلس ىنبو نوكسلا عضوم نيب اميف ظ

 اهدهش نم ضعب ىنثتذحو لاق ءاهب ءربتعي ملاصواو جماه نم 216

 و نافدا اهنفد ىتح اهيلع ىفع امو فلا مةنتام اهنورزتج اوناك عنا

 ,” دمح نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك «تويبلا

 رابغلا ةرفسا ىتح رابغلا عافترا دنع ىنثملا فقو الق ةكلطو

 املف اضعب اهضعب ةزه دق تابتجلا»و نيكرشملا بلق ىنف دقو

 ©) 1503. 0102.5 0 رفح 10و. عغ (ن 23طعصخ رف 6) 1205. 0

 ء) 05[1. 200. لاقف. 4) 5ءع. 1281. 1505 ه ( هيلوناف زر نزدتص مع ا!وذخاف.
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 اندلر | ةمخس

 هتيحن لع وهو هنوري كلذ لبق اولعجو اولدتعاو معن اولاقف مييلا

 ذتموي نيملسملا نم ىحا هب ىجج رث رمأب «اونتعات هنم ىري امل

 لاتقلا لاط اًملف ةلجع ونب * موقلاو احرق كحاضي هوارف ةوقمرف

 هما كنا :ننااي لاطعف لالهأ ىب  نسنا , ا ىنثملا 'ءدكسغ ّتنقاو

 ناريما كفا | تلج دق. ىتيازا اقاف 'انننيد“ ىلع ئكت رث ناو برع ه

 لمحت ءهباجاف كلذ لثم © رهفلا ىدرم* نبال لقو ىجبم ٌلجاف
 عيتجاو متوطلاخ رث هتنميم "ىف لخد ىتح هلازذ نارهم ىلع ىنئملا
 اوغرفي نأ نوعيطتسي ال ملتتقت تابنجماو رابغلا عفتراو نابلقلا
 كاوقو فموي دوعسم كثقراو نوملسملا الو نوكرشملا 2 مريما رصنل

 00 ا كلا انيوتولر را نأ. 201 لاق راك اكبلقو قيبفلسملا) "داون دعم 6
 اومزلا * فرصني رث فشكني 7شيجلا ناف هيف متنا ام اوعذت

 بلق ىف نيملسمل بلق عجواو مكيلي نم ءانٌع اونغأو ؛ مكفاصم
 ىلع ىوتساو نارهم ىنارصن نييبلغتلا نم مالغ لتقو نيكرشملا
 كرشملا ناك اذا كلذكو .هليخ بحاصل 8هبلس ىنتملا لعجت هسرف

 7ليتقق نم ىلع ريمأ وه ىذلل وهف بلسو لتقف لجر ليخ ىف

 نبا رخآلاو هحالس ايستقاف ريرج اهدحا نادثق هل ناكو

 0 لدببع نع فيس نع ببعتش نع ىرسلا ىلأ ةيدك « 10 ربوهلا
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 |" خنس اذاثل]

 فصو * اوفحز اوند اماف مويلا ميلس ىنب رهن عضوم وحن ميلس
 نتنكاير. هك اهءارو امو مييلا ميلس ىنب رهن نيب اميف « نيملسملا

 ناكو الق ةحلطو دمح نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا

 ىنعملا هندرجم ىلعو مقر ىنا نب ةرسبو ريشب ىنثلملا ىتينج ىلع

 ةىلعو رْيِسُنلا « مويلا كلذ لبق* عئالطلا ىلعو دوعسم لجرلا ىلعو
 نابزرم هبذازآلا نبا نارهم ىتبتج ىلع ناكو روعذم ءدرلا
 ميلا دهعي هفوفص ىف فاط ىنثملا يرخ اًملو هاشنادرمو ةريخل

 نيل نم سومشلا يدي ناكو سومشلا هسرف ىلع وفو هجهع

 لاتقل الا ةبكري ال :ناكو لذأق .هيكر اذا ناكف ءدتراهطو هتكيرع

 ٠ ٍغضّصح ةيار ٌةيار تايارلا ىلع فقوف لانق نكي ل ام مهعّدوي

 لرقي مدكلو مهل اضيضخت هيف مام ىسحاب* مزهيو كماب مرمأيو

 قمتم ام هلو كحل .نم نيا برحلات كوابل ١
 كلذ لتمب هنوبيجف مكتماعلا“ ىرسي وهو الا ءىت ىسفنل مويلا

 بوبحملاو دوركملا ىف سانلا طلخو لعفلاو لوقلا ىف ىنثاملا عافصناو
 د ىنأ لق مث المع الو الرق هل بيعي نأ عنهم لحا عطتسي ملف

 ةريبكت لوا ربك املف ةعبارلا عم اولجأ مث اوعيهتف اًنلش ربكم

 :تجنكرو 1: ةريبكت لوا عم موطلاخن مجولجاو سراف لحا ملجتا *

 الجر ميلا لسرف هفيفص صعب ىف الَلَخ ىنثملا ىارف ايلم هبرح
 نيملسملا اوحضفت ال ليقيو مالسلا مكيلع ًامقي ريمالا نا لقو 4
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 ازا 000

 هدنجو ىنثملاو تارفلا نود نم لون ىتح هدنج ىف نارهم ىضف

 قرينلا لاله نب سنأ مدقو امهنيب تارغلاو «تارغلا ٌىطاش ىلع
 اوبلج 5 بالجو ىراصن ارضع نك ساننا. ىف :ىنثملل !ًدمم

 918 ىتب * نم سانا ىف + بلغنا رهفلا ىترم قوبل مدقو اليخ

 بيلك نب هللا دبع عمو ءاليبخ اوبلخ 10 5 ىراصن 24بلغت

 اا ا لل ل 11 راواز» نيطح ةرلظو اقيلالخل نيا

 نوملسملا لاقف مكيلا بعت نأ امأو انيلا. اوربعت نأ .امأ نارهم لاقو
 ع

 راد عضوم قو ايموش ىلا مايسوسب نم اولحتراف انيلا اوربعأ

 ديبُم نع فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا بتك 2« قل
 اولزن روبعلا ىف هل نذا امل مجحلا نأ هيبا نع ورقكم ىب هللا

 ىف نيملسملا ىلا اولبقاف كلانه # اوبعتف فقزولا راد 0 0-0

 هلو اوءاجو ةجعليف مامأ * علجرو ليف فص ّلك عم ةتلت فوفص

 تمصلا اومزلاف ٌلَشَف نوعيست ىذلا ّنأ نيملسملل ىتثملا لاقف لَجَي

 ىنب رهن لبق نم موءاجو نيملسملا نم اوندف اسي بقا
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 لد زذنس اراك

 ع

 ىنتئلاب هقللو ةدونعلا كلاخ نب رهاع نب جبر يلع رماذ ورع

 ىدحا ىلع لعجت نيتقرف متلعجت ةبض ىنب نم موق هيلع ملقو
 مهقو . ناسح._ نب رذنملا 2 ىرخالا ىلعو هربمهلا ىبا * . نينقرفلا

 ةاعيمج اولقو «دههجوف سيقلا دبع ىف « امج نب طرق ه-باع

 ىنثملا لاتقل نارهم انعبي نا و ىلع مسشسرو نازريفلا / عمناجا
 ىتح اهباج نم اوند اعيش ادارا اذا اناكو ىاروب 2 انئاتساو

 سراف تناكو شيجلا ددعب اهاربخاو ايار ىذلاب القف هب اهاملكي

 ايلف ناك ام برعلا رمأ نم ناك ىتح ثوعبلا 7” نورتكي 1ال

 10 نيجرخ ال سراف لها لاب ام تلق شيجلا ددع ةرثكب اهاربخإ

 نانتعبت الي وءاسمكل انو ويلا لبق نوجرح ةوناك, افك اديس |١١

 عم تناك هةبيهلا نأ الق مويلا لبق ثعيت كولمل تناك ابيك

 هب ”اهاءاج ام تفرعو و ايهئأل مذ مييلا انيف ماهتاو ذثموي انودع
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 لا ىذ. ه) 1غ2 40:255ع 1عععدلاتص> ءةؤر ءمأ1. ةصقق م. !!11*

 004. ؟هعلفصغت 105. ريرقلا ابار © ربرهلا ابار 1511 بدهلا ىبأ ه6

 ردوهلا و 11 ردوهلا نبأ 04) © رخآلا ءا هزع نتهوننع 18, 5ع طلع

 طهطعغ 12 23. نيقوف 6غ نيقرفلا لا, 212 كيمو #خ) 5205
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 اوتاكو. 2) 105. أور“ 72) 111 ند. 0 1505. صرع 5
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 اامح ما“ ةئس

 مكثروي نأ هللا لعل شيعلا نونف اووح دق موق داهج اولبقتساو
 بلاغ لاقف سانلا نم شاع نم عم اوشيعتف كلذ نم مكطسقب

 الل همت ايبنم. لحلو لكلا ىقرابلا ةتجترعو .ئتيللا :نالف - نبا
 ع

 ام هدعءل اوضمأو ىرب اما ىلا عففملا ربهمأ يي هاتر ع ب عايف

 ىنر ام ىلا نينموملا ريما انيجأو كانعطا دق انا اولق آ مكنكسي 5

 810 نب بلاغ ةنانك ىنب ىلع رماو مهل هلقو ريخي رمع هل اعحف داراو

 نم عتماو ةيكرف نب ةجقرع دزالا ىلع رماو هحرسو هللا دبع

 ُّ اذحو موق ىف اذه جوخ جيلا ةجرع عوجوب أوحرقو قراسب

 ببيعش نع ىرسلا هذا 52 3 ل ىلع امدق ىتح هصموق

 28 ةفلع نب لالع جرخو الق اهدانساب هوريعو كي نع فيس نع

 دلع ةفاق رع قلاا حا باززلا' نما هيلا عيتجا نمهف خيعيتلا

 ىلع مدقف دعس ىنب ىلع هرماو ههجوف هيلع مدق ىتح دعس

 ىكلاجملا نع فيس نع ببعد نع ىرسلا 0 عيتك < ىنثملا

 قف نب هللا نيبع ءاجو مالا اهداتساب» خبظعو .ىبعشلا نغاق

 جوخ الا ىلا ىمهجوو غيلع هرماف معلا نم سائا ىف تلا

 ا ابيعش قع ىرسلا ىلا :بتك يد:هيلع ملدق ىتح دوك

 ىنثم ا و ىلع هب مدق ىناح أاوجرخو قحرسو خيلع كرما :لظنح

 2) 1505. 76111299 0 أوضمأو ءقععمم 300. ىلا. 2) 0

 5 5 د2 ن 2 1: 2
 مكنكسير 1112 011. مكألسي. ) 0 816 ا 108:3 رمعور 1221©. 4) ©(

 ةئمقلعو مدل1عر كك آخ 111, م. نراه ن1. ها 27014 5. فلع. 6 28

 ادنلا ارك) © د00: اعيبحم )2  زمور ه:© ذل



 مث مل ام

 ىف تنكف « عتفخ امل جتلرتعاف اصعب انضعب رقوو ءامدلا انبصاف

 ةنياتعد نيبو يف راد د رمال ىلع اظفحف مدا مْدوْسَأ ءالثع
 اريرج لعتساو كرهرك ذأ جلوتعاف كبضي ال لاقن ىنورفكو ىقنودسحن

 ىلا ةجحثع كثعبي هنا ةليجو اريرج ىرأو ةليجع هل عمجو هناكم

 ةاذيم هموق ىف ريرج رخو فارعلا ريرج ىلا كلذ ببن مأشلا

 ناك اذا ىقح عفترا مث رق اذ لزن ىتح ةقراح نب ىنئملل
 ريشب 'تييدح نع ربخل» ىفللا ىلا "عاتب اجرعأ فلو" 0 ناكل
 «نئادملا نم * ضهنو نارهم اوثعب دق مجاءالا نأ ةريخاب وهو

 نعي حاب ةلفصعاللاو 7-2 ىلا ىثملا لسراف ةريخل وكن اصخاش

 رفغظ دعب الا 00 الو اركب اوربعي هلأ رع جيلا دهع ناك

 ىقرشلا بيوبلا ىطاش ىلع ناركسعلا عمتجاف بيوبلاب اوعيتجلف

 ىف بصي سراف نامزا دودملا مايا تارغلل اضيغم بوبلا *خزاتك

 4 نوكسلا عضوم نوملسملاو قزرلا راد عضوم نوكرشملا» فوجنا
 نع ميعاربا نب بيعش نع ىيح نب ىرسلا ىلا «بتك

 ةةرع ىلع مدقو الق ايهدانساب .دلاجملاو ةيطع نع ريع نب فيس

 ٌبحا دوجولا ىلا لاقف اعيمج ةئام عبس ىف دزالاو ةنانك ىنب ةاوغ
 ويتيفك لق و كلذ .لاقتق م انقالسا انفالسا + ّاشلا اولك مكتيلا
 //اهددعو اهتكوش هللا +للق دق #ةدلب اورذ* قارعلا قارعلا

 4) © عتعيمج. 2) 1505. لكلاب, 0 ]50011 2.11 2 كل

 ةخنيدملا نم يرجح, 6. 2( 0 لا مهل عر هم 82ءاقلط. م. اه.

 2 105. مرهعسلا 16 رفعج وبا لق. ركر 1205. اهب انفالسا ناف. ى) 8

 200 ا /) 505 رود وعد. 2) 5-4ععمأا6 تاتترتر 2105: لك

 111 لف. 2) 0.242 158 اهوذعوا



 ناكل م١“ ةئس

 0000 بسلا هع لق الذ, ىيعشلا قع :دلاجلا نع قربحال
 هوك مخ ليج 5 تاورس يرن اقيرط انوذختا ليج عْمَج

 انفالسا نافذ مأشلا اولاق مكيلا بحا هوجولا ىنا لاقذ روهمجلا اوفلخ

 ع لزي ملف ةياغك ىف مآسشلا 0ناف قارعلا لب لاقف 5
 هللا ءافا ام سمخ عبر مهل لعجو كلذ ىلع مزع ىتح هيلع#

 ناك .نم ىلع ةجفرع لعتسا ءىفلا نم قبيصن ىلا نيملسملا ىلع

 رماع ىنب 2 نم ناك او مع م ةليجع نم ةليدج ىلع ابيقم

 هلفقاو رغن قاميغ لعا ءلاتق هالو ركب وبا نك لكلقو عريغو

 لقو اذهل اوعمسا لقو ةليجع مظع .ريع هالو رجلا ىف ازغ نيح
 ادد .ذكمع / نووفت ةليجابل ريرج .لاقف ريرخ اوعمسا ىيرخآلل ده

 انيلع لخدا دقو جهنم ةأرما ىف ةجثع ىلع تبضغ ةليجع تناك

 ال لاقف ةجنرع ينم انفعأ اولاقث رع اوّنأف ب يا

 |0000 ايو تالي مكماتتاوأ امثلساو, .ةردج# . كمدنقا نيا كليف

 عمست ام لوقن اولق ,نولوقت ام اورظنأ لاقت هبسن نم هْنوفني نأ 5

 908 نتيسل كنا اومعزو كنم قوفعتسا ءالوه نأ لاقف ةجثرع ىلا لسراف
 نزألا نم ورمأ انآ غنم ىّنا 2قّيسي امو اوقدص لق كحنع اف مهانم
 0و جم دك هربت ةددتت و اف

 نأ 0 نم 0 0 درع 20 ةدحأو 0 انيق ني كابقت نوقلا

 نراورست 2) 1205. هرم.و: 8 متتسأ». 6) <05. © 111 200 لع
 1[11)2 3. 62105: 0 / ) 111 نورقنا ى) 105. ىع /) 1205. هلم

 ىقنرسي : «. مدع 2) 1112 م11. فثك. )55. يح ٠



 «تمخ ن هموت
 اد دلل 6 الامه

 ئدكا لع ةاتسْوسب :للق .هكسعو .نارهم'اهيف تلال عدلا

 هبتاك ىتحح هناك« ماقاو 4 سوسبلا» ف الزنم لون هكلهو نارهم

 ىقملا لاشقف: ,مكبلا .ربعت ناءاسماو -انيلا هاوزربعت نا انما ناد

 طاطلملا ىف جهعم تاوفلا 00 قع :لوسفاا نارهم 0 اوربعأ

 ة#/ نارهم اهلين لل ةعقرلا هذهل لاقي ام لجرلا كلذل ىنتملا لاقغ 206١

 اودهنأ سانلا ىف ىدانف ناضمر ىف كلذو ايموش لق هكسعو
 ىلع لعغ مدهشيج ىبع ىنثملا ناك دقو اودمانتف مكودعل

 خيصخ عئالطلا ىلعو“ امصا. ةدرجلا :ىلخو ريسنلاو اروحنم هينرتخ

 هل ماوص مكنتا لاقت ابيطخ جيف ىتنملا ماقو ناقيرغلا قطصاو

 ؛ه ماعطلاب اووقت ث اورطغث نا ىَأرلا نم ىرا ىّثاو ةفعضمو قرم
 لتنتسيو وفوتسي الجر مصباف اورطناف معن اولاق مكودع لانق ىلع

 موي فحبلا نم مم نمم وه اولق اذه لاب ام لاقف فصلا ىم

 ميلا كل ابا ال لقو صرلاب ةعرقف لتقتسي نأ كبري وهو رسجلا

 15 نع ىرسلا ىلا بتك «4«فنفصلا مولو رقتساف ريدحل كلذب

 ةدتنك « ةهلتع ىنابيشلا ناك لأ نع افييس نع ببيع

 ©) ]1ك05. 5ءعءاتكاتك ةاتت0ت : 2000. 7212132: (0 خعقبلل (1غ3 ءاندصص ]4

 هلا 1, م. 17ه), 111' غقفرلا هذهلر آكل. ةقترلا هذهل (20> ةقنولا).

 6) طدطصع ععطات1 2312, 115 1؟10عأاتانر 201011215 101123132 م13عطاتتأ (0 5

 1ععاتو 05. هجن ءدق مم 20531: 12 أ 201 16 ان

 50ه21طات21. م 105. هركسع. 4©) 55. سينسلا) 6) 105.,

 14 عا 2007. بعت. رك) 105. 200. هباكاو. ى) 505. سيلا

 /) 5هآات5 18 22+.



 مم |ا» ؤخنس

 بيوبلا
 خةحلطو -- نع فيس نع بيعش نع ىرسلا كك بند

 نم هيلي نميف رسجلا دعب ىنتملا ثعبو اولق جدانساب دايزو

 كلذ نازريفلاو متسر غلبو ميظع عمج ىف هيلا اوفاوتف نيدمملا
 نأ ىلع اعيتجاو دادمالا نم نورظتني اهو هب نويعلا جنتأو :

 0001 قرا م رس ابهنأر نك ايا ىتح ئناذمهلا نارؤم اثعبي

 نيب خابسلا جرمب ركسعم وهو ربخل ىثثملا غلبو ةريخلاب « هارمأو
 ردد ربخ نع برعلا نم هركما ىيذلا ىف ناقخو ةيسداقلا

 ىلا لسراو ىلّكَتاب تارف نطبتساف ةريحلاب ذئموي ريشبو ةةنانكو
 000003 ل ماعلا ددل عطتضم كاز رماو انءاج هاذا دعما نيو ورجل م

 هل اًذبم ريرج ناكو بيوبلا مكذعومو انب قاحنلا اولجكت انيلع

 رك خل ل 7 دن انفع ناكر دعس نموا ةنييصع ىلا يبقاكو

 ” دانا ةاوكلسف ءفيكلا ىلع اوذخلاقو كلذ لثع هلطا ست

 ىلع رق نيرهنلا ىلع علطف داوسلا طسو ىثثملا كلسو فوَجلاو
 علطو ءهقيرط دعم كلس نمو * فحتلا ىلع ةيصع علطو فتروكلا 15

 وهو ىنثملا ىلا اوهتناف هقيرط هعم كلس نمو م فوجلا ىلع ريرج
 نيملسملا ركسع عمنجاف هئازاب تارفلا ءارو نم نارهمو * بيوبلا ىلع

 ىنثم لا غيلعو مويلا :فكلا عضوم ىلي ايم ل قلع

 ام داوسلا لا نم للجرل ىنثملا لاقف دركسعو نارهم ءازاب 7و

 2) 1117 ©2]022ناب د 105, (66 )02(  ةوارمأوو 111 هرمأو. م) 1

 هباتكو. 42 © انطلواتع فرجلا١ 4) 1205. 200. ىلع. 60 18
 111 2396طء6.6 رك) 105. !ةعع 120ع 28 كليسو 0122. ىمى) 1505. 6

 /) 105١ وو.



 ما“ تس مزمز“

 «ىنثملا عم عجري و يدم برعو ركض ا
 ادلاخ اونذأتسا رفنو عيبرلا نب ةلظنخو هللا دبع نب 5 57
 :نجاح ريرج هل ركذف ركب ىنأ ىلع اومدقف مهل نذأف نوت نا
 اهماقف ةنّيبلاب هد رع ىلو املف هاهب هخاو انلاح :ىلعا لاقف

 و سيف“ ناك 5 نم جلك ع ْق ةاددملا تلاتكدل رمع هل بتكف

 مالسالا ىف هيلع تيثو ةيلعاخل ىف ةليجإب ىلا بسني دىلحا
 فارعلا نيب اناكم ريرج 4مدعوو ريرج ىلا ىجرخأف كلذ ءفرعي
 سانلا نم ةليجب يرختسا ىف هتجاح ريرج ىطعأ املو ةنيدملاو
 قارعلاو ةنيدملاو ةكم نيب ءام كعوملاب مرماو هل ارجرخأف ةعيجن
 لق مآشلا لب لاقف ىتثلاب فحلت ىتح جرخا ريرج لق اومانتف

 ىتح قاف ودع ىلع اوت دق 001 /لعإ نذ قارعلا لب 4
 احالصتساو ةهفارك ل هضوع دعوملاب مترمأو اوجرخ انيلق هضرك أ

 و م دا دوا يخل ترة

 15 ىنثملل نيكمم قارعلا ىلا اهنم اولصف مث خ*فنيدملا اومدقف 3

 ىيضلا ثراذل / نب دبع * ىنب نم هللا دبع نب خبمصع ثعب و

 ملف ةّدرلا لها ىلا بتك ناكل دقو ةبض ىنب نم هعبت نميف

 © ىنتملا هب ىمر الأ دحا نابعش فاوي

 ه) 105. اهيف. 82) 10م5. ا 151 ىش. ) 155. فرعي, 0 فرعف, 31

 فرعي. 4) 151 مدعاووز 105. صم» رولا 4) 111 هاه. رك) 015
 © مز 68 اكن سمخز 151 اميف سمخلا. 4) 109. ©

 ديعر 111 ىب ىدعر كك 17نواعمأعال 768. 1و, 6
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 الامل“ ا

 قاحسا نبا نع ةملس اسد لق كيمح نبا اس ««ْنلا متوحتا

 اذاعم ل ةردمسغو نيصخل 0 نىب ناجولا كدبيع نب نناكم نع

 ناكف ذتموي فذ اهدهش نمم ناك راجنلا ىنب اخا ٌىراقلا
 و بسد 6 عد

 وأ لاتعل اًفركتم الا ربل ذئموي مهلوي نمو ةذيالا هذه ف
 - 6 - 5 علا ل 35

 في كيج ١ 00 نم بصغب ءاب ْلَفَد هّثف ىلا اًريكتم

 000 ا السر دبس فرست

 ١ © ىلا تركنا

 202 ىورْعصلا ةنعبلا ربخ

 نب بيعش نع ىيج نب ىرسلا ىلا بتك رفعج وبا لاق
 | | تحال دول نبا دعبح# نع زج حبر بس: نع. مهفاوبا ف

 و فيرطلاب اذخا ىتح هاشنادرمو ناباج يرخو اولق ةيطعو

 ةقرف ءنم بجاشل !ذ ءاج اهب نورعشي الو نوضفريس هذا نوري

 عراق) ىف بجاخخل وذ يرخو سراف لها ضفرأ املف سراف ملأ

 مصاع سانلا ىلع فلضتسا هاشنادرمو ناباج مةلعق ىنثملا غلبو

 راه منا مبانطت, انفدييا لسخ ةديرج»قف جرخو وربع نبأ 5

 هونأف امهباككا ىلع سيلأ لها رخو نيريسأ اهذخأف هاضرتعان

 انريمأ امتررغ امتنا 2لاقو امهملكقو ةمذ اهب هل سكقعو ءارسا عب

 مث ءارسالا قانعا برضو امهقانعأ برضف 1هامتززفتساو ة هامتبذكو

 2) 505. نع“ 62) اك0:. 8, 75.16. ه) (000. سيللا. ©) 6

 200. ملعالا 2) 1205. 204. ىع ربخل. ر/ي) 1505. هده. .ع) 505.

 ةلكك امر 111 ةلقكو 14 امهلعف. )2.  105. ه6 1851 < و. .2) 205

 200. امهل. 2) 8 هامتلاكو. 2) 122 5ءءاتناتقا ذانتطو 1127 هام رفننسأو و

 100 هاهتررغنتنسأو ١ 0 9 هام فنتساو.



 | زننع املأ

 مئانلا ىري اميف تكلا ىم بارش هيف ءانأ دعم ءاهسلا ىم لون

 لاقو « هلهأ .ئم. ساناو .تيبع قا ىب بجو 0 وبا هنم برشف

 ةبادلا هذهل «لع لق ليفلا عنصي ام كيبع وبا ىأر املف اضيأ
 ليفلا ىلع شف ةتتام اهرفشم عطق اذا ةمعن اولق لتقم نم
 ةاضيا لاقو «هتانقذ ٠ ليفغلا هيلع تكروبو ءعطقف اهرفشم بوضف

 ساسنلا ىّرغتو © سيلا ةشراخت ىب ىثنملا لزنو سرفلا تعجرق
 دبع 2 سانلا ربخب ةنيدلا مدق نم لوأ ناكف ةنيدملاب اوقحكلف

 اس « سانلا مربخاف «ىئملئكلا نيصكلا نب كيز ىب هللا
 هللا ىبع نع فانكسا نب ىنيح نع :ملس آند. لقا تي نبأ

 10 ىنلا جوز ةشثاع نع ناجرلا دبع ةنبا ةرمع نع ركب ىأ نبا
 ديز ىب هللا دبع مدق نيح باطخل ىب ريع تععمس تلق معلص

 رمي فو دجاسملا لخاد ىصو* كير نب هللا دبع اي ربخل ىدانف
 كاتا لق ةىكيز نب هللا كبع اي كدنع ام لاقف قرح باب ىلع

 اف سانلا ربخ هربخا هيلا ىهتنا املف نينموملا ريما اي ربخل
 ؛ةاملف هنم ربخ تبثا ناك هنع ثّدحن ارمأ رضح لجرب تعمم

 راصنالاو نيرجاهملا نم نيملسملا عوج ربع ىئرو سانلا لف مدق
 اما ةمركنتف انا * نيملسملا رشعم اب اوعرجت ال لق رارغلا نم

 2) 17م5. ام. 82) 1كهو. هرم. ) © دليفلا, هلستماتتت ان جعا

 عم. ذم طلو كععاتس لمت طلتك مئ0طعغز ءوتتت لعد 211101210, هانا

 ةصتسلم 70ه ياللا هطءوددطقعتعر طمتصاتق 20عات7216 53251556 0160و

 صعد 0لة5ع 2010. 4) 0000. نط1ودتع سيللا. ه) 15 :ءماع 8

 (عغ 5[11), كك 2606 210748 مج. 1هر 11! نقغعدأع10, 249.14, 23: 1205,

 50151 ىمطحلا. ر) 1055. 200. ربك كلذ كنع.



 ارا مز“ ةمدبي

 ةنيدملاب اوقحخ ىتح * ةنيدملا لها هنع صفرا «ىتثملا ربع اًملف يلع

 ىلا بتك «ةلق ىف ىنثملا ىقبو 5 ىداوبلا اولزنو غضعب اهكرتو

 ٌىدْللا ناثع نا نع لجر نع فيس نع بيعش نع ىلا
 نافلا برهو 3فيرغو لينق نيب* هفالآ ةعبرا ذفثموي كله لق

 عجرف 00 فاالغخاب 0 نجاه اذ قّقأو 6 اود لم ىقبو 5

 هيف تبكأو ىتثملا حرجو هنع عضاضفرال 2اًببس كلذ ناكو هدنجب

 ل د ىرسلا ىلا بتك «« هولا نيكتس ةعرد نم فلح
 ىرسلا يلا ع "2 كنم اوك ةخيطعو لاح نع ع ع

 نم َةيحسا 6 داليلا ىف * راس ىع يحلو ة/نيدملاب !وقكلت امل 0

 200 رع لاق سخلا لكلاب نع محرو كلذ ريع ىلع كتشا :ميوهلا

 علا ىقن نم علسم لك ةثق انا تم لح ىف ملسم لك مهللا
 ناك ول كيبع ابأ هللا محري تف هل انأف درمأ نم ءىشب /عظفف

 عم رع ىلا ربخلاب ىنثملا ثعبو «ةئتف هل 0نتنكل ىلا * زاحنا

 /انتلحو  ه«ريع ىلع مكدق نم لوا ناكو كيز نب هللا لبع 5

 ربخ بكذي احا ند قيليحم ىلع تكلس اعد :لآق دييح نبأ

٠ 
| 
 ٌآ

 ا
 ا
 ا

 هنأ الا امهبرح ةصقو بجال ىذو كيبع ىأ رما ىف اذه فيس

 الجر نا كيبع نا نب راتكملا مأ 8ةمود تار تناك :كقو لاق

 ©) 10م5. 200. هيناج ىو. 6) 105. هدم. ه) © 300. ىم

 2| 5ةا1دع 111 طفلا. 2) 128 ةيدابلا ىلا جنم 1056م 23

 م0155 ممم 126ء11عععصق طب 1. 2001 أورتاتسمأو ء( لعاد0ع و ةصأع

 قتشا. رك) 15. (© ©73) َعطقف. م) 105. اتكل بيثكلا ىلا.

 /) 18 عه ةءوتتعمتل اداتك 5ه]دتح كشتوعاطوع 221131105 عاج 1266 6
 12116863132. 2) ( عيفو“ /26) 1104 م. الزرابي 3212.



 ا ا

 0 قضعب سفنا * تعشخ ليفلا نكح دكيبع قباب سانلا رصب املف

 نع ىكت ىتح ليغلا لتاقن هدعب دما ناك ىنذلا ءاوللا ذخاو

 ليفلا 5 مركتو هولش أوز رح او * نيملسملا ىلأ هتجاسف: ىبيبع ! قا

 هيلع مقو ليغلا هطبخو كيبع نا 4بأد هديب هليغلا هاقثاف *

 5توه ىتح «لتاقيف ءاوللا ذخأي هلك فيقث نم ةعبس عباتتو

 حكقرم نب هللا :ىتبع ىار املفانانلا ,بزظو ىنثملا ءاوللا نا

 /ىلا رداب سانلا عنصي امو هءافلخو دكيبع وبا ىقل ام ْىفقَثلا

 مكوارمأ هيلع تأم ام ىلع اوثوم سانلا اهيا اب لقو هعطقف رسلل

 10 ىكو ربص نميف اوعرساو ريدعب م نم قرغف تارفلا ىف اوبتاوتنف

 مككنود راثا»نيلانلا, .اهتادزاب فانز نءانلا نيملسملا نما ا

 نم مكان ىتح ليارن نل انا اوشعدت الو :مكتنيه ىلع اوربعأف

 نب هللا دلبعو_رسجلا 5 اودجوف مكسفنا اوقرغت الو بناجلا كلذ

 ربعو اهنئافس نعطق هلأ ةنيفسلا )ىلا اومضف ولعب اوواجن ربع
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 نازك ١ نس

 ا دال نير لت الجر نأ. .ةجوزلاب كو . اور ىيبع قاب ةأرما
 كاف لقا نمد سانا ىف ربجو كيبع وبا برشف بارش' هيف

 لاقذ سانلا ىلا كيبع هبا دهعو ةداهشلا «هذه لاقف كيبع ابأ اهب

 رما ىذح نالف مكيلعف لتق ف ريج ة(سانلا ىلعذ* .تلتق .نأ

 | هق نإ لق قر عمالك_ نذ ءالولا ىلع ءانالا نم اوبرش نيذلا ه

 تلضعو ميلا اوربعو ربعف سانلاب دهن رثث ىنثاملا مكيلعف مساقلا وبا
 ةليغلا ىلا لويخلا ترظن [يلف رطل نياسنلا ماو . اهلهأب , ضرالا

 #رْعّشلا عيلع ناسْفلاو فيفاجتلا اهيلع ليخاو هلضنلا اهيلع
 اول اذا نيالا لعغ هلتم ىرن 0 م اركنم اعيش تار

 لجالللو ةليغلاب نيملسملا ىلع اولج اذاو جلويخ مدقت ل غيلع

 6 قافرخو راغفن ىلع الا ليخل اهل موقت 0 ةسيدارك 60 تقرف

 هيلا 50 آلا ا دلسلل نقولا غلا

 فويسلاب ةيئاسن جيلا اوشم رث سانلا لجرتو كيبع وبا لجرتف

 ديبع وبا ىدانف مهتعفد الا ةعايج ىلع لبحت ال ةليفلا تلعجف
 ,ي» بئاوو اهلحا اهنع اوبلقاو # اهنطب اوعطقو ةليفلا اوشونحا ؛5

 198 ميقلا لعفو هيلع نيذلا ب دعطقف هناطيب 0 شضيبدا ٌليغلا

 ىوعاو هباكا اولتقو و هلحر اوطح الا اليف اوكرت اف كلذ لدم

 ا ليفلا فدان فيسلاك هرقشم : مفنف كيبع 7, ىبأل ليغلا

 هيلع ماقو ليغلا هطبخ عقوف 5هديب هباصان همتركاأي دكيبع وباو*

 ه) اكهو., 14 ءغ 2107. 200. هللا ءاش نأ. 2) 105. مكيلعذ. ءه) 710

 ا الار دللللا 22 2) 12105: رعشلا» هر ل ةقرحو, 105: ءأ قرخو.

 م) 111 اهنضو: )١2 © 0 هلجرو لك05: لها“ مز 111 دل كلا

 2 مغلف. 72) 15205. 6



 وز“ نس زاب

 ركسعف هنيبو هنيب تارفلا لعج ىتح راك هغلب املف لباب ىلأ

 نأ اما «اولاقو هب اولون نيح مدن كيبع ابا ناد :حورملاب

 مهيلا تارفلا نىعطقيل فلحف ةربعن نا اماو انيلا اوربعت

 اولاقو سانلا هوجوو سيق نب طيلس هدشانف عنص ام ه ّنصَكميَلو

 دق مهنأو اوناكك ذم ساف دنج لثم ©فقلنت رف برعلا نا

 دحا هب انقلي مل اب ةدعلاو ءاهزلا ىم انوليقتساو انل اولفح 6

 ىنذ نيب اميف لوسرلا ناكو ءهللاو تنبج لعفا ال لاقف ةرك ىلا
 نمراف ”لفا نأ مربتحاف و ىصخلا هاشنادم كيبع قار بجاخل

 ٠ نبجو ىأرلا هباحتا ىلع كو ةاكحت كيبع وبا دادزاف موريبع كق

 كيلع ءاترشا كقو اسفن كنم رجا هللاو انا طيلس لاقق اًظيلَش
 بببعدت نع ىيكح نب ىرسلا لولا تك «“ ملعتتسف ىأرلاب ا

 لبق لاق ىلججتلا . عوشألا "نعد ىرسلا 'ئب اوقنلا نع فيا 07

 واوا فطانلا سقب تارغلا :ئطاش ىلع .ققو: ىتح بجاخل و

 ؛5 اوربعت نأ اما لاقف ةحورملاب تارفلا :ئطاش ىلع ركسعم كيبع

 دقعف مكيلا ربعن لب كيبع هبا لاقف مكيلا بعت نأ اماو انيلا

 1 مود تار 7 دق ام كلذ لبقو اعيبج نيقيرفلل رسل ايولص ىبأ ١

 أ سس ب كح ينو >يبا © رو راسو فول دجن يدرس سس يع من

 2) 105. لاقو. 65) 15 مكيسلا. 2 15 1283-1226

 6671706. : 6 نضكيلو (طحم> اع)ر 5. نقمكنلو. 2) 1205. 5

 اتم. ) 1555. اولزت. رمك) ه5. 204. الل ى) © هدضص 0 2) 55 ١

 اكوا ]عافت اورقا. 4 105. 0 رعألا , كح ةلودعانف ضلي جا. ١

 2) 25. 567 72) 181 هد. 72) (( طلع عا 2 هسصهورر 23316 و
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 لزق ز» ننس

 0 اناكو مصانو روحذمو جّلَكلاو جيرج ىنتملاو ةحورملب اوماقف عراشا
 0 مموجو ىلع ريثك رشب سانلا نم برهو ىنثملا عم سانلا ةايح

 ضعب نع ومع «غلبو مهب لون امث اويحتساو عسفنا ىف اوكحضتناو

 03 ملسم لك ىرأ مهللا هللا كابع لاقت ةنيدملا 5لا .ئوا* نم

 ا ناك ولا نيبعا انباا هللا. محيي ملسم لك هتف انا ىتم ٌلحت

 انيبو ءةثق هل اَنُكل لئقتسي رلو انيلا رّيحت وا فيخلاب 2 مصتعاف
 اورت ىق نئادملاب سانلا نا ربخل مانا هروبعلا نولواج سراف لما
 ىلع / يولهقلا نيتقرف اوراصف هنيبو هنيب ىذلا اوضقنو منسوب

 رسمللو كومريلا ةعقو نيب ناكو نازريقلا ىلع سراف لعاو متسر

 دبع نب ريرج كومريلا * ىع رباب ءاج ىذلا ناكو ةليل نوعبرأ 0

 حيز نب هللا. دبع رسممل و نع ربخاب ءهاج ىذلاو ٌىيمحلا هللا

 )00 ردتلا لع رك رع دا .ئهتناف ايورلا :ىار ىنخلاب سيلو العقلا

 نيقيلا ربخل كانا لق كير نب هللا دبع اب ربل رع #ىدانف

 نم ايا ىف كومريلا تناكو ء« هيلا كلذ راف ربنمل هيلا دعص رث

 نب ىرسلا ىلا بتك «نابعش ىف رسللو ةخآلا ىدامجا»#
 الق نابزرملا نب كيعسو دلاجما نع فيس نع بيعش نع ىيج
 وذ وثو هيوناج ىيهب كيبع ىا برح ىلع متس لعتنساو

 هيلع ضيبا ليف اهيف ةليقلا هعمو سونلالل هعم درو بجاغل

 ىهتنأ ىتح دكيبع وبا :لبقتسا دقو مهدلا ىف لبقاو ة:لضخدلا

 ©6) آظ0ه5. 200. كلذ. ه6) (0 ىلا. 2 105. مك, 20-0

 200 عنم». ه) 1205. 2 جيلا. /) 505 جورغلا» 2) ( هنن

 2) 151 نادانفز © 204. مب. 2) عمو. طثع هن ذهكد لّجّتلاو © 5. م.



 از لدم ارز

 لوط ىف عرذا «ةينامث ضرع رمثلا دولج نم تناكو ىرسك ةيار

 0 جربلا عضوم * هذحورملا 5 لوينف كيبع وبا لبقاو اعارذ رشع ىنقا

 مكعَدَتو انيلا اوربعت نا امأ هيوذاج نمهب هيلا ثعبف لوقاعلاو

 اسبأ اب ربعت ال سانلا لاقن /مكيلا ربعن انوعمحلت نأ امماو روبعلاو

 5 نم ناكو أوربعيلف ل لفرد اباقو روبعلا نع كاتينن» 0 نيت

 ىأرلا كيتو كيبع وبا جلف طَِيلس كلذ ىف هيلع سانلا #قشا

 هيلا اوربعف هيلا ربعن لب انم توملا ىلع أجا اونرككي ال لاو

 ديبع هباو اموي اولتتقاف بهذملاو درطملا فيض لرونم ىف :مهو

 أطبتساو راهنلا رخآ نم ناك اذا ىتح ةرشعلاو ةتسلا نيب اميف

 فويسلا تيععرسأ للفقو كيبع ابا ليغلا طبخو ليغلا كيبع وبأ

 ذو كبي زون تكرخللا قرا فقالا غنت فه 2 سراف لغأ ىف

 لاج ليفلا هيلع ماقو كيبع' وبا طبخ اماف ةميرهلا الا رظتني

 نم لجر ردابف سراف لعا هيكرو اهيلع اومت مث ةلوج نوملسملا 4

 700 ا عت ل

 ,ة مهذخأت فويسلاو هيلا سانلا ىهتناف هعطقف رسجلا ىلا .فيقث

 عبر نيملسلا نم ذتموي اوباصان تارغلا ىف اوتفاهنف مهفلخ نم

 مضصانغو :ساشتلا :ىتثملا ” يمحو .7 لسيتقو ؛ةقيرخا نيكا6 نك ا |

 ىف اوربع مث موربعو رسجلا اودقع ىتح روعذمو ىبضلا  ملكلاو

 ه) 163 (0, 115 ءا 2107. زر آخ 05., 181 ءا 14 8ءعءاتاتق ىلامت 26 5ءوضن. خذا
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 06) 5. جوربلا عم. م) 0 جيلا. رخ) 115 200. لب كيبع ىبأ لاقف

 مكيبلا ربعت. ى) 1205. 4 انا: ' 2) 103. هذه. 26

 هدم. م6) 0اس. 2) 1055. ليتق وأ. ) 0 جلكلاوب 111 5.ةلنر

 7106 17145: خرض نم ميرك مللجر جلكلا '

1 203 



 ارا ]رس 27

 داع 0 ليَح نم مك قب 0 ف لكب مهانكابص 7

 ؛ةيبلا مدق ىتح هتيبعت ىف راسو ىنتملا مدقو نيبع وبأ لككرا رق

 «لاقف كيبع ىا ىلا ريع مكقت هباكصاو ديحنو كلاجو رضنلا لقو

 ىلع مدقت ةيربكالاو ع ل خعيدخلو ركم ا ضرأ ىلع مدقن كنأ

 ءرظنأف هولهجف ريخل اوسانتو ةوملعف رشلا ىلع اوورج لق 4 مد

 بحاتصا ناف' و كس نيشفت * الو كناسل 7م نوخأو نوكت فيك

 ناك دعيض اذاو هعركي ةجو نم ىتوي ال نصحتم هطبض ام رسلا

 199 ١ لاقيو فطاتلا 58شق سقلا ءاهل لاقيو سقرقلا* ةعقو
 ةحورملا اهل لاقيو رسجلا اهل 0

 01 اا نبأ قرسلا ىلا "تك اء دحر بطلا رقعج وبا لاق“
 امو اولك 2داتساب :دايزو ةكلطو كيج نع فيس نع بيعش

 ا متسر لاق هدونج نم تلفأ نمو متسر ىلأ سنلال“ل عجر

 2 ههجوف هيوذاج نمهب اولق نورت اميف برعلا ىلع قش مجتلا

 داع ناف سونلالل مّدق هل لاقو * هعم سونلاخل درو ليف هعمو او

 نايباك شْفَرد هعمو هيوذاج نهب لبقف ءهقنع برصأت اهلثل

 طعام 1عوم1 كعك 0ع دانه 222 ط1ءاتطت م1121 1011237716: 5. شياقبلاب ,

 1 سياقنلاب : 1511 ه6 ( نانا2 سياقبلاب 2325 سيافنلاب 561111

 ؟70111ع212غ, 2101عا111122 ©56. ى) 28 عيج.

 ©) 0 حاس ير 6 لكك 212 هد - 2 لك ماوقأ. 2 11

 0 0610 ننوكت. 7/) 505 زروحافو 14 زردحأو: ى) 8

 وس كل نوشفح /) © زم0ع 2 لاقيو هدضت. 2) © هدم. 6) 1505:

 5 62 هلع 181 هليفلا.



 ا ند زم نزح

 دعربتب أ ةِدِقو الا .نيحا ٍقبي رمل اولق ه هب 58 نم حجم ىلك

 ع لاس هيلع سانلا حار املف ءليضفاو ةلاحر ىف اذه ىم

 5 4 ةفاخضو اَصْيرَت الوأ اورق اوناك ابّنأو هوربخاف ضرالا لها

 لبق ملع املف اولق هتاف دايزو ةحلطو دمحم اماو «سراف هلأ

 هم موعدي هيلع افايضا هعم نولكأي اونك موق ىلا لسراو لكأو غنم

 بيبع ايا اوتأ هنأ اوري رثو سراف لرُث نم اوباصا كقو ماعطلا ىلا

 نم هيبلا نوعديا اتاك. ام الثماىلا نوحتج « م ا
 اولاقفب كلذ نم هنب اوتأ ام كتااوهركو قيبع كأس 1 |

 نيفاهدلا هب انتتا ,ءىش عم اعيش :ىهتشن ال انا ريمألل لق # هل

 هوه نيأ اورظنتل مجاءالا ةعطا نم ةريثتك ماعط هنا هيلا لسراف
 00 هر 35 ٌء

 ىف لاقف لدرخو ءاوشو 7لزوجو 70 مجانو ورق هنأ هب متينا امن

 7 ه«دحنع هفايضأو * درع نب مصاع كلذ

 95 كي مه 26 5 هد د 60ه- 5

 2 - ع

 وجو لوقب اهيف وعزم ىلع تيوط م فئاحاصلاك فاقر ورقو

 15 اضيأ لاقو

 2 هه د 0 0 ه١ نم - © سد
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 10 لرر 07

 هلا ىخا كباحصا نم سيل هّناذ لك هل هاولاقف نيملسملا نود اذه

 هيلا اوعجر املف لكأف لضفا وا اذه لثمب هلزنم ىف ىتّوِي وفو
 ىلا بتك ««ماعطلا نم مءاج امب هوربخاف هماعط ىع جلأس

 ريع نب فيس نع ميهاربا نب بيعش نع ىيحج نب ىرسلا
 ىدونو ناباج ناك دقو اولاق دانساب دكايزو ةكحلطو كح نعت

 نأ رمأو «نإلج دنج ىف سونلاجلاب امهتّدماق ناوي اًدمنسا
 ضهنف كيبع وبا هدابف لعب ديبع ابأ لشئاقي رث ىسونب أدبي
 لزنف ءدكيبع هبا هليقتسا اند املف 2ونذي نا* لبق هدنج ىف

 نيملسملا ف كيبع وبا هيلا م دهنف اهسوراب نم ماتايسقابب سونلاجل
 برفو نوملسملا همزرهف اثايسقاب ىلع اوقتلاف هتيبعت ىلع ضو

 بتك  ««دالبلا كلت ىلع بلغ كق كيبع وبا ماو سونلاخل

 نب رضنلا نع فيس نع بيعش نع ىيتج نب ىرسلا ىلا
 قرسلا ىلا بتك ««ةاثايسقاب ةعقو نم ةوحنب كلاجملاو ىرسلا
 ا رلاا نيدركتإا نخا قلع | نع "انبعش ١ قف« ئيعكج عقلا

 اعيمج نوصيرتملا نيقاهدلا كّملوا هاتا اولاق جدانسإب ةرضنلاو دايزو ؛5

 190 ايهتاف كلاجمو رضنلا اماو ٍهسفنا ىلع اوفاخو اوباجو كمل عسو اب

 011 نام 10437 قبلا .نوقا ماكل عأ "لا دسيبغ وبا لق الاق

 2 © ع نأ )154 متتنانسوو: 0 عمد 500: فيقع

 2) 151 هذه. <ه) © هده. 1206 2 دعي. ركز 16318 ]ةع. 1, ب“ ر 1733. 16
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 ١ تل )ابا

 اهب كانمركا ةخمارك هذه اولاقف اهريغو خ.صيخالاو ناولالا نم سراف

 نحت ريشيتي ل ولك هدلقم مرمتيرتو ننلل متمركأ# لق كل ىو
 ديبع وبا رخو هتف نمل 5 عسي ال اميف انل ةجاح الف كيبع

 5 ىرسلا ىلا تنك 0 نونلاتل 0 روس هغلبق اهعورابب لوني ىتح

 ءاناف لاف ىبصلا تبا نب رضنلا نع فيس نع بيببعدت نع

 هل لاقف فادنورفو نورف هب ءاج ام لثع 4 فيكوشل ىب و روحنا

 انل ةذجاح 69 لاقو «كرف * ال اولاق 2ومتيرفو دلت دنكل 8

 اوقارقا مدالب نمااموق مبحص نأ كيبع وبا ةملا ستب هيف
 ,مهللاو ال دبيصي ءىشب قيلع ةرتاتساف ةاوقيرهي ل ىوا هنود مءامد
 با لق*  «عهطاسوا لكأي ام لثم الأ جيلع هللا ءافأ ام لكأي ال

 وكتيإ ىاتكتا_ نبا. نع ةيلس اند رلق نيج نيانانب منك 5

 ار ئدملا رع رديخمت 4 هلاجر نع اذه فيس ثيدح نم

 عابورحو * رافكلا نم اهب نه برح ىف قارعلا ىلا دوعسم نب كيبع

 ؛ة «لخدو هباكتاو سونلاج مزه امل لق هنا ريغ اهب ”«غبراح نمو

 يلع تليتشاف اهارق ىم ةيرق هباككاو وه لين امنوراب كيبع وبا

 ّلكأ ىنلاب انا ام لق هآر اًملف هب قأف ماعط كيبع ىأل عنصف

 )153 6: تا 3) 105. عيشي. 10 16و! ريس. 2) 105:0

 60 دكيكركلا ال ةاتم73 2. الآل, 2. . 2 1مو. هدم. و ةصاع لاو
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 األ ا فدي

 هيلي ىم ىف ثعبف ابيظع ايش ةيطالا نم ىارف مئانغلا عبجو

 اونوكي ملف ىسرن ىئارخ ةتذخأو اوواش ام هاولقتناف برعلا نم

 هسيكب اوثعبو نيحالفلا هنوعطي اولعبت هدويستقاف هكولم هيلع

 اهنومك ةرساكالا تناك معاطم انعطا هللا عا هيلا اوبتكو ريع ل 5

 وبوج رهن ىلا اًمصاعو قاوزلا ىلا اقلاو ثعبو امسوراب ىلا ىنثملا جرسو

 ىبسو ىنتللا برخا امن ناكو اوبسو اوبرخأو عمجت ناك نم أومزهف

 نم و قيتيب لها مصاع رسا نم ناكف /سونلاخل ىلا دنخل كلذ “

 ابا امهغلبف مضرا نع اًعفد ةمذلاو اولد 5 نابلطي ىنثملا ىلا

 سأر ّلك ىع هايطعاف هربيوج رهن رخآلاو اهسوراب اهدحا 1ديبع

 ماككلذ لثمو رببج رهن نع 4ذادنورفو اهسوراب نع خورف ةعبرا

 ثيإ رمح اوراصو اولعفف ليجتتلا ىلع لاجيرلا هل هانمضو ركسكو ىاوزلا

 ”ةعطا عاونأ اهيف ةيناب ىيبع أ ىلا نادنورفو خور ءاجو الص

 2) 105. ع ( اولفتنناف. 65) 605. 6 ه) 1لكمو. همن. ©) 505.

 |نشر © اوركذتلا © © 8. م, 1813 اسيسب. 5 1113 )7/ 

 سونيلاتخلو 560 مدصتت م0568 ىمى) 1:5 181, 12 (قيتيد», © ىسلسو

 1205. نينيب. 2) 2202© 0 نادك يعم هن ءهووع 1161110321412

 قه5. 2. 352, ةطص. 1, هط 5علانعم5د 2 2) 1035. ء. دم ةصعر 14 دادتوأرف.

 /2) 1كه5. ه © نوبلطي. 47) 1505. 200. لسرأو. 151 اهرحا ©( رخالاو

 معز 2105ع 511211201122 5+ نع. 72) 111 طقع ءا 2205 ىربوج»
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 |“ خمس 1

 «اكلذ ىف وربع نب مساع لقو «ةاترك ىلا ىراب ىلا « ىنامنلا

 ©« قر راما ف نس 5 نيبو
 ىسرن ىلع لزني ىتح قرامنلا نم لترا نيح كيبع هبا ىضمو 6

 ؛0 /لاخ 'انبا اهو هلاك" اننا ةيعينج لَ ”ىَستو "نباح

 قاوزلاو مح رهنو [هورإب لعأو ماطسب انبا هيو وريبنأو و هيوكنب ىرسك

 اوثعبف ناباج ةميزهب متسرو ناروب ربكل ىلا دقو هدنج ىلا هعم

 ريوج رهنو امسورابو ركسك لسفاو ىسرن كلذ غلبو سونلاخل ةىلا

 اوقتلا كيبع وبا علَجاو ةعقولا لبق فحلي نا اوجرف بازلاو

 5 سلم ىراخص ىف اولتتقاف ةيطاقسلا يدي ناك ركسك نم لفسا
 _ ىلع بلغو ىسن برهو سراف مزه هللا نأ رث اذيدش الانق

 ركسك نم قكسعم لبح 7 ناك ام ديبع هبا برخاو هضراو

 ©6) 505. قرافلاو 20 قراجلا. 6) 1205. (ءعغ (0) طق ع ع 220 اردو

 151 انرد, 86140. هز 5 : كك ]36. 1آ, هام ك ملك. 2 ؟عركانك

 1ءوتصأات“ 2م110 ]ةع. 19, هز“, (ءدغ115 1611112 17, 1166. ©4) 55.

 ركسك. 6) 55. قر ؟قَئلاَو © فراذتلاو 11 قرادنلا, 12 قزاوملا , ةءللم

 22218. 11111150116 ©00115 ف هراذبلا. رز 0 ةلاخ , 125316. ' م) 12055

 14 ع: ىن. )© هطمنرا 1158 كلا ' 2) 5057 شخ /2) 1505. ةةتع



 لم ,رخغ ينسب

 ىلع ىلخدأف لاق معن لق اذكو اذكو كلع ىف نيفيفخ نيدرما

 ,زا ىلع هلخداف لعفف هنم دهشع ه«كالذ نوكي ىتح مككلم

 000 * مافن ,ديم يا راخأف كلذ ىلع هل ة حبك ييبع
 اماو نامأ ريغ ىلع وهو انا هتوسا لاقف 5 اماف ةعيبر 4 نم

 اذهب انيقل ىذلا نو ناباج كلملا اذه اولقو هوفرعف نورخالا 5

 هلتقاو مكبحاص مدنمويا ةعيبر رشاعم العا «ىقورث ام لاقن* عملل

 رطع اهيف ناكو متانغلا كيبع وبا مسقو «كلذ نم هللا ناعم انا

 © و مساقلا عم سامخالاب ثعبو لفنو ريتك

 فيس نع ميعاربا نب بيعش نع ىيتحج نب ىرسلا ىلا بتك د
 اومزهنا نيح كيبع وبا لقو اولق دايزو ةكحلطو دي نع ريع ىبا

 ةلاخ نبا ىسن ناكو ىسرن ىلا اح سسك و ايوا

 هلكأي ل هيمح هل نايسرلا ناكو هل ةعيطق ركسك تناكو ىرسك

 0 ب 5101 نواح هسا ةيغ تيك الوررقن

 ىمح اذه ميت نو سانلا ىف علعف نم اروكذم كلذ ناكو و
 كودع نم اهيحآف كتعيطق ىلا صخشا 8ناروبو متسر هل لاقف

 انيجمو ىزابنلا ىي سانلا هنا ايلف الجر : نكو انوجِعو

 لقو ليحرلاب ديبع وبا ىدان هركسع ىف ىسنو ىسرن وك ةلاغلا

 نيب اميف ٌتوديبت وأ ىدرن ركسع تولخدت ىتح جرعبتأ ةدرجملل
 «) ه5. هده. 2) © رقافر 1كهد5.رمَيق» 2 © ماقافر كم5. لاقف. 4) 15

 نب ساياو. 2) 1205. ىرت امك لاق. /) © هنموتار 5. مل ا

 مسقلا د 501626 مسقلا). 2) 0 111 161 نسد طقع هدر 560 0.

 12051 715115 1256111126. 2) 55. أوجكمل ايل. /) © ه0. نأ. )8 ىف 5-5



 | اراذ

 هوربخأو كيبع ابأ مب اوتأف نوملسملا ةةنكاف كك « ىلخ ءىستنب

 دقو هلتقا نأ هللا فاخأ لا لاقف ةلدقب هيلع اوراشاو كلملا هنا

 ميل ام ىسجلا/ هرصانتلاو داوتلا * ف م نوملسملا ملسم لجر هنمآ
 ردغا ال ناك ناو لق كلملا هنا هل اولاقف أك 2 عمرل ىقف عاضعب
 5 فيبددس نع ببعد نع ىوبعك 3 ىرسلا ىل فل 2 « هكرتف

 0 2 لاق 7-0 نارمع لأ 0 سع 1

 عمطلا لاق ا ام ىرت كثيناو و نيرا كف قل كاعد ام لتاق نك

 و هراتف و ءاسوولا جيلا 0 ناوسلا لها بتاكق « فرشلا َنَحا :

 10 0 نم "لوا م ريمالا نأ موقلا ىلا دهع ناك دقو نيملسلاب
 نوفلشملا ززأو 'هدعب سانلا راثو ىلقداب «تارف'ف نكات 0
 ا ا هعئنكلا لويَشم ةيجاب "لكلا

 راسف قرامنلا ناباج لزنو دريغو قاما ىلع ريمالا ونهو كيبع

 سياف لما هللأ مزه اح اوقتلاف ناقخ نم كيبع وبا هيلا
 15 ما ذل 526 ناكو 0 نب رطم رصبو اوعاش ام غنم اوباصأو 154

 هادجوف اريسا هاذخان هيلع :1ةلشف ىلَح هيلع لجرب 1

 0ع اكلطصان همثادذ ىف ورطم بغرو يب هبف لعوف أريبك اخي
 مكنا لق هب رطم صلخ املف رطل هراسأ ناو ىبال هبلس نأ 3 8 2 6

 نيمالغ كيبطعأو 0 نأ كل لهف ءاذو لما برعلا رشاعم

 2) 105. 00 ©, 1131, 14 (ه( 2[ه:.) الخأ, 1812 الخن, 2 2) 1كه3.,

 14 عا لوا. ©. وها )4  50 صاننلاو أو لا. < 2) نر الش مالا

 مزسلا © © ىعيحلا. 7 11 ا ىو م) 105. الجر.

 /) 151 200. دابا ىنعي
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 ارازالا رو

 تارفلا ىلعا* نم فيتاسرلا لها ©راثو ءدرَوَدْنَر لونف ىسرن يرخن

 قوي الثن ناقخ لوني. ىتح .ةعامج ىف .ىتثلا جرتخو هلفسا ملا

 ناكف كيبع هبا هيلع مدق ىنح ماثاو هعركي ءىشب هفلخ نم

 لقو هباككأ / مجاتسيل امايا نافكب ماقف سانلا ىلع َكينَع بأ ة

 سانلا مج ام دعب دكيبع هبا نخو ءريتك وشب ناباج ىلا عمنجا

 نب فلاو هتنميم ىلعو ليخل ىلع ىنثملا لعجن ىبعنو مرهظو

 انين نيب تيأصلا ني ,متيهلا نبا وربع .هترسيم . لعوب و ةراديج

 أولونف هاشنادرمو دام / ستتج ناباج تيد ىلعو 5

 سراف لعا هللا مزهف اديدش اللمق اولننقان قرامنلاب ناباج ىلع ©

 5 هل 7 :
 1: اظرسمسمأ هاشنادرم وسأاو : ىميتلا ةيصقا نب رطم سردسأ ناباج رسأو

 0 نب س هد 325 ل هع

 دهاشنادرم فنع برض نكنات لمتكا) اسماك ىلكعلا خامش نب 1 لت

 هنم # تلغت ىتح هعدخ ناسداج ناذ 170 ضف نب رطم او

 2) 55. أوراناف. 6م) 105. اعدو. ) © كورزبل» ©) 5. راسو.
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 مم» ةنس ارز

 دتفالخ ىف رع هتدحا ءىش لوا ناكف كباكا كيلع مدقي ىتح

 لما بدن رث نارجن لها ثعب رث كيبع ابا هشعب هتعيب عم
 بتكو فقارعلاو ماشلا مهب ىمرف بوا لك نم اعارس اولبقاف ةذرلا

 ريسرلا ونمو 0 نب ةديبع ابا « مكيلع ناب كرمريبا لها ىلا

 5قارعلا ىلا قارعلا لها فرصآاق هللا كبفظا ناف سانلا ىلع كنا

 يف لوا ناكف «مكيلع اومذق © اذا ةمكدادما نم* بحا نبو

 دادمالا ىف ناكو ركب نأ ىقوتم نم ةليل نيرشع ىلع كومسريلا هاتا

 فارعلا لضا عم عجرو ةريبه «نب سيق* ريع نمز ىف كمويلا ىلا
 وزغلا اف ةدرلا "لهال ريع ىذا نيح ازغ امتاو غانم نكي رثو

 ؛ه هاش تكلف نيملسملا نع زاررهش توب تلغاشت سراف تنك دقو

 نب ريشدرا نب* هراربرهش نب روباس ىلع اوحلطصا ىتح 4 ناز
 متسرو تكلمو م ذازُخَرقلاو هتلتقف * تّخْذيمْرَرآ هب تراثف مرايه
 ملقو ؛ 7 ناروب نع ربخأ هاتأف اهجرف ىلع ناسارحخ فارخرفلا ىبا

 ماقاف رهش دعب كيبع وبا هقحو رشع ىف ةنيدملا نم ةريخل يحلل

 ؛ةداوسلا نيقاهد ىلآ متسر بتكو ةليل ةشع سيخ ةريخاب ىنثللا

 ثعبف هلهأب روثيل الجر قاتسر لك 1ىف سدو نيملسملاب اوروثثي نأ

 اموي جدعوو ركسك ىلا ىسرت ثعبو لفسالا نابقهبلا ىلا ناباج

 هخاسم هيلا مضف كلذ ىَنتما غلبو ىقملا 5000 ادنج ثعبو 8

 ©) 0 هيلع. 62) 1505. مكدادمأ, 0 مكدانجا نم. <) 5.

 نبأ 2) نابر' 111 نابز٠ هر 8 ءمد]. 5هت051: 000. ©«( اه

 رابوهش 6. 511218 2. ال11, 20ه ءغ ةم2. ين. ر“) 18 هدنم.,ر 1 ريشدرأ 5-

 1 00 هلتقف. 2 7) © 206 1060 7206: قرامنلا ربخ»
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 1 )ام ةنس

 ادحا «عناملغ نم اودجو نأ ىرسك لآ ىف كليلا نوكي مث
 بلاط ريغ عيطم عماسف انا ا متسر لافقف عتاسن ىفف الاو

 ءايلوا «متنأغ اعيش 5 ىلا متعنصو قومتفرش ناو اباوث الو اضوع

 ىلع نغأ ناروب تلاقف مكيديا عوطو 4مكمهس انا امنا متعنص ام
 سراف برح ىلع كناب هل تبتكو سرا ةيزارم تععدو اهيلع ادغف#

 180 «كبكحلا ميلستو ف ىّصضر نع لجو ٌرسع هللا الا كيلع سيل

 0 عي ةاضرإ عنم قب كيكح ناك ام ةيف رئاج  كيكحو
 "0 داك هل اوعمسي نأ سراف لها ترماو هتجوتو مجنتقرف

 دعب ريع هقدحا ءىش لوا ناكو «ديبع أ مودق دعب سراف هل

 عيدن رت ةعماج ةالصلا ىدان نا ليللا نم ركب ىبا توم

 عبارلا , موهلا ىف مهبحن رق دحا نم ةباجا ريغ /ىلع اوقفتف
 بختناو سانلا عبانتو سانلا ّلوأ عباولا مويلا ىف كيبع وبأ باجاف

 ديبع ابا يلع رْما لجر فلا اهلوح نمو ةنيدملا لها نم رمع
 هللا اه ال لاقف معلص ىبنلا باكصأ نم يلع لمعتسا هل ليقف

 ع بدتنيو ة: نولكنتن ة#مكبدنأ ال* ىنلا باها اب م أذ 5

 متلكت ناف اهلثم ىلا «مكعّرستب منلَصُف امنا مك !عيلع مكرموأف*
 بلا لاقو ا لجو ابادتنا مكلوأ مكيلع رموا لب مكولضف

 ©) 105. هئاملع. 3) © ىلو 105. 200. اباوث. 2 105: اهتاف

 متنا. 2) © مكمماب. 22 0 كيحر 181 مهحلا رك 0 نع.
 2) 111200: و ثلاغلاو قاتلا. " 2) 105: هع ( )ذأ: 1060 اغ 187

 ءآاف ميمعط4. 2) 105. مكيدتألا 2) 1205. نولكنتف (© 6*

 م-تةلكن)ز 1 نوثتطبتف. 2) 505. عيلع رموأتفو هلع مكورمهاذ.

 /7:) 1505. مكعّزنتب, 111 مكتعرسب .



 ١ نس مرور

 ىبعشلا نع وريعو كلاج نع « فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا
 نلننلا فلعشلا نملك قيتسك "تدتب ناروث "ككاو نر ط١
 نازخرقلا لتق اًملف ةاوحلطصي ىتح* سانلا نيب اَلّْدَع ىئادلاب

 ىلا الدع تناك تخليمرزا لشقف متسر مهقو © ناوذنبلا نبأ

 5 بحاصو ناروب ء لدعلاو نيبغ 0 د دوسي اوجركتتسا نإ

 تناكو مليقف معلص ئبنلل تدها ناروب نبك# هلق متسو ير

 1 راع يلا وج صا اهنا اذ هنعمو قرع 337

 نع بيعش نع ىيحج نب ىرسلا ىلا بتك كالدع اهلعجو
 /: شخوايس لتق امل اول مدانساب دايزو :ةكلطو ديت نع فيس

 ؛© سراف لما فلتخا نخديمرزأ تسكلمو ناوحنبلا نب اخر

 ةنيدملا نم عجر نأ ىلا اهلك 0 ةبيغ نيملسملا نع اولغاشتو

 جرف ىلع ناكو 1 رهيسلاب هنةكاساو ربخلاب متسر ىلا ناروب ثعبف

 انهيج' ىقلي ال نئادلا» ليك «ىتح- نياتنلا ىلبقاتا لا

 رصخحو * شخوايس مزهف ىئادملاب اولتتقاف همزع الا نخديمرزآل

 15 نيبع ًاقفو 0 لتقف اهكاتفا رث نخديمرزأ /”: ترصخو

 سراف لحما رمأب مايقلا ىلا هتتعدو نإروب بصنو تضخ ديمرزآ

 سلا نا سووا را ا نا ةعضعضت هيلا تيكشو

 ©) 1505. هنع لوالا ىدانساب فيس ىور٠ 45) 1205. نيكلطصي نيح.

 ه) 105. ءا 0ع. ف. ©4) ( هلئقن. 6) 1505. جنيب“ /) 1205.

 اهتيدع. 22 1 نسيوم ميم و 560 1ئان50. 12 203185. ىرسيست»

 128:)2 ةتعيات 7 22) 12605: رتكلظ نعر صداع. 4 15 151

 شخوراببس. 20 ريسملابر 146 ريسلا ىل.  تض) 14 02

 012. 60) 1505. ئكلمي .



 01 از" ةنس

 الاقتو اًفافخ نورفني نيذلا ناك ةاولقاتاو موق «علعف لعف * اذاف

 ابا رماف اًيادتنا جعلوا الأ ه غيلع ثعبا * ال هللاو جهنم اهب ىل

 نع ىيك نب ىرسلا ىلا بتك * ىهدنجب هاصواو كيبع

 مساقلا نع لهس نع ه4رمع نب فيس نع ميعاربا نب بيعن
 لّكيبع ا ناك لق لس نع ٍرشَبْمو

 نرْجَت لها ءالجاب هرمأو نميلا ىلا ةيمأ نب ىَلْعَي ثعب مث
 هحر ركب ىأ ةيصولو كلذب هضرم ىف معلص هللا لوسر ةيصول
 نم علجأ رث جنيد نع معنتفت الو مهتّثآ لقو هضرم ىف كلذب

 90001 ل2 نما وشو ماسلا :وركأو امين "لع عمه ا
 و هلوسرو هللا رمأب عيلجت اذا قملعُأو نادلبلا يح رت نم 0

 نم هنيد و ىلع ماقأ نم اوجركيلف نانيد برعلا ةريزجك كتي ال

 عتنملاب ةاثوو انسغنا ىلع فلاب عل ارارقا عضرأك اضرا 7 يطعن رث
 نميلا لعأ نم جناريج نيبو نيب كدب كلذ نم هللا رما اميف

 © فيرلاب عناربج راص اميف مريغو
 :ىرامنلا رك 15

 ' 01 نع دايس قع بيعش نع ىبج نب ىرسلا ىلا بتك
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 | ادازنأ)

 ال هللاو ءاعدلا ىلا باجاو عفدلا ىلا فبس ىم مكنم ه ةسايرلاب

 اًدعسو اًطيلسو. ديبع ابا امد :رث كيبادتتا علوا الا ةيلع رميا
 اسمكل ام ىلا اهب ةايتكردالو امكتيلول هامتقبس ول امكنا اما لاقف

 نم عمسا كيبع ىنال لقو شيلمل ىلع كيبع ابا رماف «ةمدقلا نم
 ة.ىتح اًعرسم هدهتجت الو رمالا ىف هكرشأو معلص, ىبنلا باكا

 ىنذلا ثيكملا لجيلا هلا اهحلصي ال ترو بر اهناذ نيبثت
 هضر رمع لق راصنالا نم لجر لاق»و ««فكلاو ةصرفلا فرعي

 برللي ىلا 4. هتعرس الا اًضيلس رموا نإ ئعنع رثيدنا بس

 /هفعرس لول هالاو. ناين ىع الاء عايض بولا كا هعرسللا 0

 م قرسلا ىلا بتك 2« تيجكلا الا اهحلصي ال بيلا نكلو هقرتأل
 نع ريع نب فيس نع ميعاربا .نب ببعش .نع ىبحباللا
 ركب نإ ىلع ةقراح .ىب ىنثملا محق ولك ىبعشلاب نج تل ١

 بدتني ملف اثلت عبحن 7 ناك دق * اتعب معم ثعبف ا ةنس

 وبا لقو كيبع نب دعس رث ديبع وبا هل بدتنا ىتح دحا هل

 ةي6 اهلعف ةلعفل اهل انا عسا لاتو# اهل انا :ببحتتا نحت

 ا مي نا ٍجيلع رَمُأ رعل ليقف طيلس ةظلاقو

 «ىبا نم عتيافكو ودعلا ىلا غتعرسب ةباحصلا , لضف اهنا

# 
 ©) 111 ةسايرلا اولوات.' 2) 1281 ايكتك ردالود 1112 مرام 22

 وزعاتت ع 0 :ءعر 0عز7ت0ع طموح. 7عععصأ. 1]3غةهنولطل 16ع002 عم 1651111

 ء 18 همدزاز 0 يهجر اك يحك( 20:6 هتكسلا عرسلا»

 7) 111 كلذ. ىز 1112 :انكقانذ زسعامأا 1205. /) 105. لق ناكو. 2) 105:

 هت. 2) 00ع162610م2ع دان م1عدانص 5غ اضيأ كلذ. 1505. م20 115 2

 لاق. 12ءاص0ع 22+ طيلس هبا. /) 1055. 200. مل. ه) 0 200. هللا ر

 1201 عت عرسلا 72) 505. ىقأ».



 ناز |* ذخنس

 كدعسو دوعسم نب كيبع وبا بدتنم ّلوا ناكف قارعلا ىلإ سانلا

 تناكف رسل موي برع ةرارف ىنب « فيلح ىراصنال ديبع ىبا
 هللا نأ لوقيو فارعلا الأ نايف كلذ كعب هيلع ضرعت ةوجولا

 را سال

 بيعش نع ىيكج نب ىرسلا ىلا بتك  ««سانلا عباتتو هو

 ملكتو اال كل هع ا

 اذه مكيلع نيطعي 9 نلتنلا اهيا اي لاقت هقراشلا حا عقلا

 ىقش ريخ ىلع مانبلغو سراف فير ءانكبحبت دق اذ هجولا

 3 انتو يلع انلبق نم أتجاو عنم انلنو © عانرطاشو داوسلا

 زاجل نا لاقف سانلا ىف هحر ريع ماقو ءاهدعب ام هللا اشو

 كلذب الا هلعا هيلع ىَوَقَي الو ةعجنلا ىلع الا رادب مكل سيل

 هلأ ضرالا ىف اوريس هللا / نوعوم نع نورجاهملا ءاَرُّضلا * نيا

 ىلع هرهظيل * لاق هتاف اهويكثروي نأ باتكلا يف هللا مكدعو

 ثيراوم هلعا ىلومو ةريصان زعمو هنيد رهظم هللاو 7 هلك ل

 نب ديبع وبا بدتنم لوا ناكف ؛« نوحغاصلا هللا اع 8 ممألا 8

 ايري لنيقأ نتج طْببَس 8اوأ "ةديبع' نب داعش ىف رق دوعسم

 نم نيقباسلا نم الجر هيلع رما رعل ليف ثعبلا كلذ عيتجا

 000 امثا هللا نا لعفا ال هللاو ال :لق راصنالاو نيرجاهملا
6 

 كوأف * ءاقللا متهركو منبج اذا ودعلا ىلا مكتعرشو مكقيسب

 ©) 111 200. نس 2) 181 ةكب. 2 14 انكئاقر 560 209. نع >6

 2) © هلع ه2 اناذ هاذ مدد مانرطاش كقف ءطتطء6. 2 ) © اوظلا

 نيرجاهملا. 700 دوعوقر 111 لعوم. ى) 1501.9 5, 33 48 75. 28و

 تنل 05 07 6 بأ. 20111 611 207 ١ ا! و 26) 0 مكقفو,



 رول نازك

0-0300 

 « ةيربط
 ليبحرش عغلبُي نأ ىلع روعالا ابا اوحناصف ربخل ١ «بيبط لعإ خلك
 ة اورطاشي نأ ىلع قشمد ملص ىلع ناسيب للصاو موحاصف لعففا
 نوعّديف هاهلصي اق اهب طاحا امو نثادملا ىف لزانملا نيملسملا

 5ك رانيد سار. لك قع رخآلا فصنلا ىف نوعمتججو © افصن عل 04

 ثرح كلنا ىا ريكش ىأ رب بيج نضا 57 لك نحو
 متو اهيف عاويخو داوقلا تلرنو ءاهيلع وحلاص كلذ ىف ءاسيشاو
 ىلا بتكو اهارقو ندرالا نثادم ىف دادمالا تقرفتو ندرالا حلص
 8 متقلب رمع

 4 نسم قن انديبخ ناو ةقزج كيري 126
 نيج نع 5 نب فيس نع بيعش نع ئرسلا ىلا بتك *
 /سجرس نب دايزو ملعالا نب ةسحلطو دا اوبس نير هللا يت نبا
 بدن نا هنضر رمع هب لمع ام لوا ماولق مدانساب ريحألا
 ةالص لبق سراف لها ىلا ئنابيشلا ةقراح نب ىّنتملا عم سانلا

 و: عيابف ةيبصا مث* هضر ركب وبأ اهي تام لأ ةليللا نم 1 رجفلا
 ةعيبلا ىلع سانلا عباتنتو سراف ىلا سانلا بحنف دعو سانلا
 ناكو سراف ىلا دحا بدتني الف عبحني موي ك ثمل ىف اوغرفف
 خناطلس ةّدشل يلع اهلقثاو هيلا هوجولا هركا نم سرتاسسا
 بدنف داع عبارلا مويلا نراك املف اولاق ؛ ممألا مرهقو عوعو متكوشو

 2) © ه 111 ه. هت. 0) 168 0, 14 عا 21017. 1505. ©أ 111 اورطاش.

 اقنأ تركن ر/) 0 ليبحرش. ت) هعونعسأ ل2 105. هرم. /) 11
 (8ءجم1. © 227 ”., آمان50. 2. 276) جيصلا. 2) (ب 06
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 زاهد م٠" زئنس

 لحولا ىلا جتريحو متهره جتيلسف منخأم نيفرعي ال ىرايح

 نوعنج هامو 00 اولحو ا ول ا 7

 ناكو كيرشلا الا هنم سالقب مطوانلا 00 بيصأف غاد لا ىف

 هل انوع تناكف قوثبلا اوهرك نوهرك 2و نيملسملل عنصي هللا 5

 ام اوهستقاو ءاذجو ٌةريصب * اودادزيل هللا نم 4ةنأو مودع ىلع

 ضع ىلا لكت نم ”تلاخأ ةلديبع وِبأ فرصنأو خيلع هللا ءافأ

 اوفلخو هعم نمو عالكلا ىذب اوضمو مهعم بعك نب ريمس اوفرصو

 © دعم نمو ليببحبش

- 

 ىلأ ورع هعمو سانلا ىف دهن لكف ةعقو نم ليبحرش غرف املو

 ىكقو ةيربط ىلع هعم داوقلاو روعالا وباو هيلع اولزنف ناسيب لها

 مورلأو رالقس 0 امو قشمد تسبقل ام ندرالا ىلل»ا ءانفأ غلب

 ىصاعلا نب ورمع هعمو عقيل ليبحرش ريسمو ةفغدرلا ىفو لحفب
 لكب ماونصخو ناسيب كيري ورمع نب ليهسو ماشع نب ثراخلو ؛5

 رث امايا و خوصخ ىناسيب لها ىلا سانلاب ليبحرش راسف ناكم

 ةةيقب اوحلاصو * هيلا يرخ نم اومانذ ولتاقف هيلع اوجرخ هنا

 © (قشمد ملص ىلع كلذ لبقف اهلهأ

 هز 15 كده الواب ,,6) 105. 14  سمالدب... 0 © عوج

 2) © ةكآنناو (ه]تتق5ع 710عان ةءاناو) 1 6) 55: د قرصا

 ر) © ك 1155. ون م) 169. موصاختق. 2) 1505. ليبخرش ماصفا



 يك ضدحشلا)ا
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 ا اا اهب

 ةيوبط ىلا هومكق روعألا قا ىلا اوهتنا املخ ماس دعب مأشلا ناو

 نيبح لحن لأ ناك قو ندرالا نم لص ىلع اولزنو عرصاخف

 سانلاب ليبحرش لونف ناسيب ىلا اوزرأو هوكرت روعالا وبا هب لون
 لاحوالاو هابملا كلت نيملسملا نيبو عنيبو ناسيب مورلاو ٌلكف

 :نأ نوحيري الو ماقملاب عسفنا نوتذج مو ربخاب ريع ىلا اوبتكو

 الو ريح كنيعع نمر مهباتك_بارجح مكي ىبح لكف 0
 لاحوالا «نم هنود امل مناكم ىف* مودع ىلع ادا نوعيطتسي

 تادييووب فيلا 00 ّلحغ * ةازغلا كلث ىمست برعلا نناكو

 هثّدام نوكرشملا "هسيف امب لضفا ّندرالا فير نم نوملسملا باصأو

 ٠ قار نب هرالقس موقلا ىلعو ميقلا مترتغاف دغر عبصخو ةلصاوتم
 معيج نونمأي ال نوملسملاو مثوتأف ةرغ ىلع اونركي نا اوجرو

 يعج لعاالا قيصي الو ييستسعال ليمحرل يا ا
 لحكفب اولتتقاو مورطاني ملف مثوصفاغ نيملسملا ىلع اومجحح املف

 ليبلا ملظأف ليللا ىلا ءهمويو هتليل طق* هكلنتقا لاتق شاك

 ةرالقس سيئر بيصأ سقو ىرايح مو اومزهناف اوراح دقو يلع

 قيببحا نوملسملا .رفطو. /سوطسن مايف عيني يدلل يس
 مود جوف 9 دكجو لصق ىلع ضنا نوري مو موبكرو هأنعأو رفظ

 ©) 105. كلت عضوملا 6) 155 0 6(, 20 قارس الكف

 تاذ. ) 0 نالقس, 11 بالقسز 7062165 200101 6ءانقلان

 0ع 6 هعزع , 11671. ى117 ]6 (2071 10616 0 ]6 ىربمتم حج. و6 ( 2 فهةةعغومو) و

 ه5. رالقس, 111' رالقس. 4) © هب. ) 105. عليلو ماموي لبق.

 رثك) 105. 9 14 سوطست. م) 158 85. م., (ن رخو. , .



 لال ري

 ىدقاولا ليق ىف كهشتسا اهيفو قارعلا هوتكأ ىفقتلا دوعسم ىبا

 ف كايف قل ارسجا رسل "ني ناك ,لف مقاف قاحسا نقبل اما

 © 12 ةنس ىف ىفقتلا دوعسم

 5 فيس ةياور نم لكاف رمهأ ركذ *

 02 ناك او 8#, ناك رنا لات سما نآلا ركذنو رفعج وبا لاق

 كنج وتقف نم 5 ثركذ ام* فالتخالا نم هيف ءىذلا وبخل

 ةهتركذ ىذلا فالتتخالا لتم عوقو ركنتست هلا رومالا نمو ماشلا

 نم. قاكتلا نبأ لاق ام اماف نضعبد نم كلذ ضعب بقل هنقو ىف

 ئرسلا امهأو * لبق كم مكقت ىكقذ هتصق نم صقو كلذ

 نامتع وأ نع /فيس نع بيعش نع ىلا هياثنكا امِيْق هزاف 0

 سانلا فّلخ الق وّيبتعلا ةتراح ىنأو ٌىناَسعلا ىيسأ نب دبزي

 اوراسو ققشمد ىف هليخ ىف نايفس نا نب كيزي قشمد جف دعب

 نب رارض ليثل ىلعو هيتبتج ىلع ةارعو ةديبع اباو* ةمكقملا
 -9© بت

 عفلخو لقرهل اودلمصي نأ اومركو صايع لجرلا ىلعو روزألا ؛5

 4) 0 ىلا" 82) 10م5. هدص. 2) 1كم5. 200. ناك. 2) © تركذ»

 6) 1كمو..ءا © طمع 106م همانتص 160102 لكف ةوزغ 200084, 101-
 مودع © سدوتعتمع 7عءععمااتتم: دما 111 طقعع هدعصت2 1206 ة

 ةينيطنطسق انكوانع 20 الاق كعودمغ (ءعععوإم متستكاتتم ئان10 2

 ل2 (ءاكأان 20510). ر/) 105. ىلا فيس ثيدح ىف ىنتدح

 اعنا ع هتركذ. مز ( ىتقلا و 11 ىسيقلا نانعع 16

 معمم 516 هع5610. )2  1505. اريعو. 2 2) © ةنحلا 111 ليجو 7106-

 816550 نم 01021550 105. ةنستح.



 م3 ا" هد

 اتعب ام تف ىلع مايقلا ايلوو قشمد علص ىلع اهوحلاصف ناروحو

 ىف © ةنس ىف فشمد يف ناك فاحتتا نب كيح لقو 2« هيلا

 ىلا رص امثاو قشمد لبق لحن ةعقو تناك اضيأ لقو بجر

 لحث ةعقو نأ معزو اهيلا نوملسملا هعبتاو لحن هذصضفار قشمد

 ةلاق كيمح نبا كلذب اس ءاهنه ةدعقلا ىذ ىف ا ةنس تعنك

 ىف <30 اس دس 00005 75:2 تزلج ينو

 ناك قشمد يف نا معز هناف ىدقاولا اماو 2 «هنع ةملس اس

 اهل نيملسملا راصخ نا معزو قانا نبا لقا امكا 1 ةةئتسا ق

 معزو ط١ ةنس ىف تناك كومريلا ةعقو نأ معزو رهشا ةئس ناك

 نم نابعش ىف كومريلا ةعقو دعب ةنسلا هذه ىف الج لقرف نا 0

 ,” 2 ىذعقو كومريلا دعب 3نكي رث هّناو ةّينيطنطست ىلا ةيكاطتا

 نيع فيس «نع ىور ام ىركذ ىصم دقو هرفعج وبا لاق*
 زو نيملسملا *. ياو.“ ينس: قى. تناك كميل خرا نإ ااا

 مورلا تمزف ىذلا مويلا ىف كومريلاب ركب ىأ ةافرب كيربلا عيلع
 قشمد ىلا ريسلاب كرمربلا نم ماغارف دعب عرما ربع نو هرخآ ف
 ه5 هىكلذ دعب * ابورح ناو (قشمد كعب تناك هّلكف نأ معزو

 ىلا لقر» صوخ# لبق كلذ ىوس * مورلاو نيملسملا نيب تناك
 © اهعضاوم ىف 4هللا ءاش نا* اهركذأس © ةينيطنطسق

 يي ان ناطخا نب رع هجو ا ةنس ىنعا ةنسلا هذحت ىفو

 1ص 52]2820 1917, امر م. ةيحر 1151 1226© 205153 000

 (هطاغعم مممصعم 1ط1لعدد م. 11 1. 1 ء + ختنتبلا 5كطءصلاتطت ©55)ز

 1055. ةيرعاولا, © رعزالا.

 «) 105. خضفات. 65) 185 200. مل. ه#م6) ( هت. 4) 1505. 0,

 ه) 1هو. ء( 18 الح .



 الل وع مان ةجتلسن

 كك
 رانيدو راقعلاو رانيدلا ةلمماقملا ىلع فقشمد ملص ناكو هاحكلص

 باككأل اهيف كلاخ باككأ ىاكف بالسالا اوهستقاف سأر لك 5 ىع

 لك نم ببرج جلصلا ىف ىقب نمو رايدلا ىلع ىرجو داوقلا رئاس

 00000 ا يل لالاب لك اط هقول ارا بايرج
 ءدعم نمو ريشبلو دعم نمو روعألا ىألو * دعم نمو عالكلا ىذلو

 فرصأ نأب رمت باتك ةديبع نأ ىلع مدقو ريع ىلا ةراشبلاب اوثعبو
 وماذ كلام نب دعس ىلا ٌثحلاب ممأو قثرعلا ىلا قارعلا دنج
 وريع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو ةبتع نب مشاه قارعلا دنج ىلع

 6 اوبرضو رماع نسب ىبعبرو ٌىرعزلا كلام نب ورع 2 هيتبنج ىلعو

 قاوعلا كنج ىف قاوعلا وك مشاح جوخ كعس ى.كأ قشمد مكعب 0
 ٍِ 5 ََّب 0 5

 بيصأ نم آلا فالآ ةرشع ممشاه باكاو لكف وحن داوقلا جرخو

 جرخو رتقتألاو سيق 8 مانمو مانم نكي رل نم سائأب موينَأت مانم
 عم قشمدب ىقبو اهقيرط ىلع الونف ءايليأ ىلا قورسمو ةيقلع

 نب ورمع 1 منم ددع نميلأ لعا داوق 2007 قار نباادين
 دبع نب عفاشمو 1و مزق نب رفاسملا نب مهسو ةيزغ نب رهش 15

 ليخ ىف َيِبْلَكلا ةفيلخ نب 7-5 ديزي ثمعبو عفاش ىب هللا

 ةينتبلا ىلا ىيشقلا :» ءارقإلا ايأو رمْخَت ىلا قشمد خف )ام كعب

 2) 55. جحلص ٠ 6) 105. ىلع. ه) 0 هرم. 2) 181“ © آطص

 20[1زدم 1, 1,1 مدعم. هتبنجم. ) 0 © 1112 اوفرصو. م/) 18“

 كثعيب , 12814 12100 لعب, 061206 120111241113 12 كثمعب٠ ى) 55.

 200. وك /) © هدم. 1505. و. 2) 0 هرمز 18 هدم. طقطع 0

 عفاستت» /2) 015. كش. ه0. اكفط. ةصصخ اذمك ةاتط مزن ز 1ك مو.

 2) 183 ه6 15د 1130ز32 17, ,1*١ 3 هده. 72) 162 :عءاع 111 أ ]اخو ©



 ريد نشل زا ىزح

 اويحاقا ىذخلا ناكملا ناكو فرّشلاب قافوالاو «اعاتبثا الا ةلوبحأ
 الخدم هدشاو هم نثكا قشمدب ةطيحج ناكم* ىنصحا هنم

 اند ولأ ىقر الا «ددخا ا ههغم ,لخد .نمم و ملف كلذل اوفاوثو

 ردكاو هباحصا ةماع ردح روسلا ىلع اووتسا اذا ىتح .بابلا نم

 : هريبكتلاب عرماو ىقتري نمل ناكمل كلذ 4 ىمحي نم فلخو عم
 ىلا لامو بابلا ىلا نوملسملا كهنف روسلا سأر ىلع نيذلا ربكف

 هسيلي نم /لوأ ىلا ىلاخ ىهتناو انهيف اوبثوف وينك رب لاب
 عوفو ةنيدملا لما راثو نيباوبلا لتقف بابلا ىلا رحكاو مانا
 لما لغاشتو نأنشلا ام نوردي الو عفقاوم !وذخأت سانلا وئاس

 10 ىالغا هعم نمو كيلولا نب كلاخ عطقو جيلي اب ةيحان لك

 ىتح لخاد نم هيلع ماولبقاف نيملسملل اوكافو فويسلاب باسبلا
 علمت قلاع فنك امور مكن كلل لئاقم كلاخ باب ىلي امم ىقب ام

 لما ىلا تلفا نم ةزرأ ةونغ دارا ىذلا جنم غلبو هيلي نم

 ةةرطاشللا ىلا معوعد نوملسملا ناك دقو هبيغ ىلث هل باوبالا

 اذ موباجاف ملصلاب هل نوحوبي مو الا :تاجْفي ملف >اودعباو اوبأف

 كلذ للا نم انوعنماو اولخدا اولقو باوبالا هل اوكتافو نم اولبقو

 امم كلاخ لخدو عقيلي ام حلصب باب لك لما لخدف بابلا 8

 اباهتنناو اًضارعتتسا اذه اهطسو َق داوقلاو دلاخ ىقنلاف ةونع هيلي

 راصف ملصلا ىرجُم كلاخ ةيحان اورْجَأَف انيكستو اكلص اذهو

 2) 1205. اهاتي. ؛ 6)5© طيح. )4  020.0 .1505 )4  0 ى

 2) 181 هدم: 110ع ه2 فلخو. 7#) 6..505غ 14 هد. ى) 1605. ©.

 /) 0004. ء و. 2) 105. ةرظانملا 2) 1كه5. اودعتاو. 2 1505.

 (ه (7) تاحكفت. 72 505. نمر امي



 لازعلل | 027

 خنيدملاب نويصتعم 8و نييناكلاو ىمارشلاو فوحنلاب « أديدش

 صح ديري هناك قشمد نم ةليل سار ىلع صح نيبو نيملسملا

 هلل لييكل اهتجشأف فشمد لعأل ةثيغم لقره لويخ تءاجو

 لفأو «تاراب اولزنو ١ هزراق ساأنلا نع اهتلغشو عالكلا ىذ عمو

 لست ال دادمالا ىرأ فشمد لعاب اا يم

 166 طقسف 07 لفق دربلا مجم اذا 0( ليق 0 8 نوربب

 ىلع اومدسنو جءئاجر عطقنا كلذ لنعف نيميقم ميقلاو مكدنلا

 دولوم فشمد للما ىلع ىذلا فقيرطبلل ككل فشمد ليخد 10

 كلذب رعشي الو عفقاوم نع 2 اولفغو اوبرشو موقلا لكأف هيلع عنصف

 هيلي اب 6 ىنعم وهو ةيكاذ هنويع ءىش مثرومأ نم هيلع ىفخ الو

 كلذ نم ىسما املف اقاهواو ميلالسلا ةعيهك اًلابح نخضتا دق

 عمدقتو قيلع مهب مدق نيذلا هدنج نم دعم /نمو دهن ميلا 5

 اودهنأو انيلا اوقراذ روسلا ىلع انريبكت متعمس اذا اولقو و هموي لوا

 نومدقتملا هباكصاو وه هيلي ىذلا بابلا ىلا ىهتنا اماف 8بابلل

 عقدنخ اهب اوعطق هلل برقتلا جروهظ ىلعو فرشلا لابخاب اومر

 ه«) 18 200. اميظع النفق جولئاقو. 45) 1505. اونهمو. <) 505.

 تايزاسغلاك. 4) 1205. اوللكسعو. 6) 55. م /) © ىيعيتتوو

 ى) 8 مويبد © دمونر 2020 لاقو. 4) 155: بايلا ىلا.



 هيبد رو هدأ هك
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 |" خنس الاوز

 ند تيب ىاكرن ورهعو ه لما نب* ةةنلع نب ىنغيبصو تع

 ند ةراهعو فام نئب وشو هع نب رماع ند 0 ةدبلو ورمع

 ع نيد 1 3 6 سابق

 ءاسورلا كتنذناكو داوق و خسيخ لجر لك عمو سانلا كداق رك

 اوراسف و ٍعهنم كلذ ليتك نم اودجج ال ىتح ةباكصلا نم نوكت

 ةدونلل نأ مورلا تار املف لحن نم ابيرق اولزون ىتح رفصلا نم

 مقغاو * تدلحو رث صرالا تغدرذ لكن لوح هايملا اوقثب مديرت

 ةديبع هبأ 7ثعبو «فشمد لها رق لك لها ماشلاب روصخ# لوا ناكو

 نب يقلع فو اةدر صحو فشمد نيب ناك ىتح عالكلا اذ

 ىلعع ديلولا نب دلاخ مكقو جوملا نم ةكيبع أب لصفو

 ليببح رت لجولا  ىلعو ضايع ليخل ىلعو ةديبع وباو ورمغ هينابنج

 ع ورمعو مكحاتا ل2 كي هدأ ناسكف اهيلاوح أولزذو فشمد

 15 صي ةنيدمو صيخحب ذكموي لقرهو ه خةبحا ىلع كيؤدو * حلاك

 أراصح ةليل نيعبس نم اوكأ فشمد لما اورصاخن ةنيبو هنيب

 ©6) 181 هزه. 65) 512غ 5ةءلام51 20ع60:ع 1طد 11410415 ةماكل [ط©٠ط

 315]1130 11, نزطإ ع ء) © هدصبز 105. 200. و نداف.

 2) 105. ةديلووز ؟06م165 200. 1812 ةدبل. ) آد 18120زةم آآآ,

 اند معثخ. /) 5 ىشخت 111: ىش, 185 ةنرركا شا

 ىشحم , تل. 50153 2. !,11"ر ةض. 7. ي) 105. ه2. 2) 0 منتغاو و

 111 نوملسملا منتغاو. ) 0 ه6 15 هده. 2) 14055. نيثلك. 47) ةمانل

 1205. م13عع. ءا مالا اوتاعبو: 7) 11 طاطسق».
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 ااةه 3

 نيملسملل رجات انا امتنا لاقف هلام كلاخ ىلع تددر هل نينموملا

 قلاخ نم ىفتشا ىق هنا ئري ربع ناكف: < دبا هيلع هذرأ ال هللاو

 © كلذ هب ه عنص نيح

 دلاخ نع نامتع نأ نع فيس ثيدح ىلا ثيدحالا عجر

 ىذلاب ةديبع نأ نع باتكلا ريع ءاج املو الق ةةدابعو 5

 فقشمدب اوعدباف نعد ١امإ ؟هلنلا كتحنكا 0: عني 1 نأ © ىغبني

 لما مكنع اولغشأو ةتكلم تيبو ماشلا نصح اهّنذ اهل اودهنآف

 صيح لعأو نيطسلف لماو عريكأ :ىف م ليخب ل

 104 اهكتف رخآت ناو بحأ ىذلا 0كاذف فشمد لبق هللا اهحتف ناف

 اهوعدو اهب / كسه م فقشمىب لزنيبلف فشمد هللا خفي ىاح 0

 هللا يف نفذ لحن ىلع اوريغت ىتح ءامالا رئاسو تنا فلطناو
 20 5 0-0 1 تا

 امهلخاو ارمعو ليبحرش عدو ص ىلا ,دلاخو تنا فرصناف مكيلع

 اوجرخ ئتح .سانلا ىلع ىدنجو كلب لك ريماو نيطسلفو ندرالاب
 0 نيد 5 -

 ريبعالا ابأ /: داوق ارشح * لح ىلا ةدابسع بأ حاس ء هترامأ نم

 ا مطر 1 شرحا ن ماع نوس.:ع تيوب "ىنج ةؤزع ةبعو. ىمكسلا :

 نب * ف سحلا نب ةراهعو اكد نم* 57 نب ورمعو رو وت

 ©) © لعف. !5) 1205. ةدابع ىبباو. 2 © ىغتبي. 4) 111 226

 دص0ع 2 ىذلاب هرم. 2 181 ه6 11 كلزذفز 1205. 20 بج . رك) © ©

 111 كس, م) 1ه5. اًدئاخو. 2) 105. اًداوق رشع لىحأر ©. 8.

 322.2. 2) 505. نكولا» مز 162 2261ع للظ : هل 111 222032 11

 00 01 د05: كسيز“ 72) 505. ىشرحكلا : 0 ا 11

 ىشرلا ه2) 1ص 8523032 11, م. اام خيتي 12150 ها 12 خيتحع ©00612-

 قصات (10عاتتم ءدتقم 1256 ثراخخل نب رماع © ديدح ىنىب رهاع).

 د 111 24 200: لماش بو 061206 72) 181 ه0



 رات م

 ةةديبع ويا لعفق ىرما ىف ىتحل هرشعشأ نقطنا لان 0

 ثراخل «دنع تناكو كيلولا تنب ةمطاف هتئخا ل دلاخ لخدف

 ادبا رمع كبح 21ل هللاو * تلاقف كلذ اهل ركذف ماشه نبا

 لاقو .اهسأر .لبقف: :« كحرني مث .كسفن,بتكت ىااالا كس

 :ءلالب ماقف هسفن بذكي نا ىأو هرما ىلع مثف هللاو تقدص

 لت بلا يعي ,ترمأ اماهفف هدي ىبا كركم ا |
 تيقب تح هلام همياقت هلام هميانأو هتمامع معونا نا ترمأ

 كدلاخ لاقف * اذهب الا علصي ال اذه نأ ةديبع هبا لاقف هالعن

 وكل ادب ام عنصاف نينمومل ريما ىصعا ىذلاب انأ ام لجأ

 ؛هنيح ةنيدملا ريع ىلع كلاخ مدق رث العن هاطعاو 2العن ذخأف

 فاحسا نب ديحت نع ةاملس ايف لك قبح نبأ انك 3

 ناك لت ةوراسم د ناميلس نع ءاطع 2 نيءرمع* يبات

 اي ني ىلا كادت 0 ذلاخ اب لق دلاخ رم ابلك ردع

 هل لات رمع هيلع 0 ا لام نم ىدنع ام هللاو لوقيبف نلت

 58 0 دي 68 لا ها تول كا نينو ريما اي.دلاخ

 دلع هلا لام 1 نكي رم ا لاق كل 0 لاق

 هقصانف رد فلا نينامث هتميق نتعغلبف كلذ بسكف و قيقرو

 ©«) © ريشتسا. 6) 1505. 200. كلذ. ه) 105. 3200. كبعو ع

 م:36مع0. كنع هةغانتت. - ©) © ام هللاو )2  .٠ 1065. ءالبر كلا ]37

 ا[للنو ك1 اذمور 3 2 125 )6 عرتنا ٠ ىم) 1505. 6ق. 07

 ةيلعت. 2 006م6 م لمد كل



 ماعم رع 7

 هداوم ىلع مورلا 4 عطقت الو ءةّدرب ةلاتغي اليك ئريبكلا ه ّىَبَأ
 الو ةلاغلا عابذا ديري وهو © رفصلاب لوني ىنح ةلببع وبا جرخو

 هاتأو لح ىلأ ٠ اوزرأ و عناب ربخل ماناذ نيقرتفي وأ / نوعمنجإ ىردي

 ىردي ال وهف صمح نم فشمد لما ىلا دق ددملا ناب ربخل

 ىلآ كلذ ىف بتكقف ئندرالا دالب نم لكافب مأ دافي فق ماشا

 رقا كومريلا صتف رمع ءاج املف رفصلاب ماقاو باوجلا رظتناو رمع

 ورمع نم ناك ام آلا ركب وبا هيلع علعتسا ناك ام ىلع ءارمالا

 ةديبع ىبا ىلا !ادلاخ مض هناف كيلولا نب كلاخو ىصاعلا نبا

 ىلوتي رق نيطسلف ىلا برم ريصي ىتح سانلا ةنوعع ارمع وماو

 رع لزعو كلاخ رما ىف لاق هّناذ قاحسا نبا ماماو 2« اهبرحت 0

 عرن اننا تلا الا اكمال يلح نب :ديح اس ام هابأ

 لري قو نومعري انين »عب ملكت. نلاخ ناك :.مالك ىف !دلاخ اويع

 هتعقول هلك ركب ىبأ 8 نامز ىف اهراك هرمالو اطخاس هيلع رمع

 اذ ناك ردها كلختسا هانعلقاا هير قياعتا لعجت ٠ ناك امو ةريون ىباب

 162 ىبا ىلا رمع بتكف ادبا المع ىل ىلي ال لاقف هلوع هب ماكت ام 5

 ار دليل وهدا نعا يماااوهف  ءالشفنا كنكاىلاخ ا .هديبع

 كلذ ةديبع بأ ركذ املف نيفصن هلام ةيشاقو هسأر نع هتمامع

 2) © هطقر ك6 2 ©0202 زفر قتلا 6) 105. لاتغت.

 © 1كهو. ( ©02) مدرب, 181 هدرب, 1812 ةدرب. : 4) 0 عطقي. ©) 8

 ط1 أ 120 ىيرفيصلاب» رك 111 ىوعبتجاا 106111164 5. مأ: 2م) 0 6

 ' ىق. ) 181 طقم 1طص 15طقلت هدمه 0معق 010. 2) 0 هده. 2) © ناطلس



 ارا 00 ا

 مورلا تقحل مث !ديدش التق هب اولتتقاف ندرالاو نيطسلف

 ههنع بيعش نع ىرسلا ركذ اميف فيس اما. «تفقشمدب 160 '

 بيبلا نا. وبخ ىاركذا ةثان ةعدابعوا نلاخي وح ماحس ا ا
 با ريماتوا ركب نبا ترمب. ةعتيدملا نم“ نييلسلا لع 3

 ةُصقو مورلا نيبو نيب لاتقلا محتلا دقو كومريلاب تو ةديبع

 24 قاحا نبأ هصتقا ىنذلا ريغ فقشمد ربخو كومريلا ربخ نم

 ىرسلا ىلا «ءبتك ءكلذ هنم صنقا ىذلا * ضعب ركاذ انأو

 نأ نع* نامثع ىبأ /نع دمحن' نع فيس «نع بيعش* نع
 ديعس 1 نب كلاخ 7ع ىضر* رمع نماق امل لاق 6 كيعس

 ؛ دق ركب وبا ناكو ةنيدملا لوخدب ابهل نذأف هةبقع ىب كيلولاو*

 انيكنع ىنغلبيل :لقو . مآاشلا "كا :اهدرو اها هلأ امهترفل امهعنم

 نياتليإ اعصلق ايعيبحا انضارما ىلا ,ىلا ايضا فلج جا

 © ةايَنْعأو ايلبأف

 فيس ةياور نم فشمد ربخ

 ه5 ناسيتع ىبأ نع هافيس' ىع *: بيغش نع ىرسلا ىلا انك

 لا تقاهتو كومريلا كنج هللا مزه امل الق 5 ةدابعو كلاخ نع

 تحرسو سامخالب ثعبو ”لافنالو  مساقملا نم غرفو ةصوقاولا

 نب بعك نب ريشب كومريلا ىلع ةدينع وبا ؛ فلختسا كلزلا

 ©) (( فيس نع. 6) 105. ةدابع ىبأو ٠ 6©) 15035. نان

 2) 5ءوتتع2 13 1150116 320 6 ملا (نقشمد ربخخ 12. ) ةجان4

 1205. م22. كلذ 1-0 نب. س) 25. م /) 5

 ٍٍخ 35

 لزع. 2) 505, 200 نب دلاخو دكيلولا. 2) 1505. اهكيلبا امنا.

 /) 105. اينعاو. 7) 0 مسقلا. #) 1كه5. لاقتالاو. 204) © ©. و.



 نازح مهنا ل

 نيبو نيطسلف نيب ناسيبو «لكف اولزنو الخو تناكف ةخّيس
 تلحو مورلا تععنص امي اوملعي رثو نوملسملا اهيشغ اًملف ندرالا

 ةغدرلا تاذ ناسيب تيمسو هللا عهيلس مث ةانع اهيف اوقلو علويبخ

 اولتتقاف لكفب م متو مورلا ىلأ اوضهن مث اهيف نوملسملا ىقل امل

 لا تما تموت لكف نويلسلاا:لبخدو»: مولا تمزهف :
 ةفالخ نم رهشا ةتس ىلع ا ةنس ةدعقلا ىذ ىف لح تناكف

 ءاوراس مث «فوع نب ناجرلا دبع سانلل ةحمل كلت ماقاو ءرع

 © ىلا مورلا تعيتجا كقو سانلا ةمدقم ىلع كلاخو فشمد ىلأ

 نب دلاخ لوع رمع ناك دقو فشمدب ناعاب هل لاقي عهنم لجر

 نوماسملا ىقتلفذ سانلا عيمج ىلع ةدكيبع ابأ لعتساو كيلولا 0

 مورلا هللا مزه مث اديدش التق اولنتقاف فقشمد لوح اميف مورلاو

 /مثجو ءاهباوبا اوقلغف فشمد مورلا تلخدو نوماسللا قنم باصأاو

 ىقو ةنيزلمل اوطعأو فشمد تكف ىتح اهوطبارف اهيلع نوملسملا

 هبا ىيكسان كلاخ لزنعو هئراماب ةديبع ىنأ ىلع باتكلا و ملف

 ىرجو فشمد تحن ىتح باتكلا اجلك ءى بال اة دهبع و

 تخاض املف ءهمدأب باتكلا بتكو كلاخ ىدي ىلع ملصلا

 ناكو ؛لقرهب 7نيملسما لاق ىنلا مورلا بحاص ناعاب قح قشعد

 دلاخ 1 هتراما ةديبع وبا رهظاو بجر ىف !* ةنس ىف قشمد كف

 00| 0 نرخ دل لقي كليب .مىولاو © اوقتلا . نوملسملا' ناك .ىقو

 نإ 63500. 11 لشكر 520/17 5166618 06 26ع1-2) © 053:72

 راسو 111 راص (آ1188. ذص طةنع. راس هلعل). 4) 1205. ىلع. 2 2

 © 155. هيلع, 155 اهيلعع 7) © مّيخو. م) 1505. مكقتر 00*
 01 رمز © ع2 111 ةرصب



 |“ نس الزعم
 واو ظل

 نم انجرخاو ةلالضلا نم اناده ىلا هاوس ام  ىفيو ىقبي

 مقتف ديلولا ىب كلاخ كنج ىلع كتلعتسا دقو رونلا ىلا تاملظلا

 ءاجر ةكلق ىلا نيملسملا «مكقت ال كيلع فقدك ىنلا عرماب

 هانم فيك ملعتو هل هديرتست نا لبق الونم 8 جلرنت الو ةمينغ

 5 نيملسملا هاقلاو كاّياو سانلا نم فتك ىف الا ءةيرس كثعبت الو

 نع كرصب 0 كب ىنالباو ى هللا كالبا دقو 4ةكلهلا ىف

 ناك نم «تاكلعا "انك كلكلهت نا كاكاو اهنع كلك د نار ا

 ديك 7 ىلع نع رمع ىتدح “» ععراصم تع لقذ كلبق

 ١ ىركذ قلقا 8 نع جتياور تركذ نيذتا رفنلا نع هدانساب 8

 ؛ نب دادس ممأاشلا ىلا * ركب ىبا ةافوب مدق اولق مهنا ركب ىبا

 ربخل اويتكف م اقيو ءرج# “نب ديمحمو ئراضنالا تناقل وا

 نم ودع نولئاقي ةصوقايلاب اوناكو نوملسملا رفظ اي / نتاتفلا

 هتيالوو ركب ىنأ ةافوب 0 ايا اوريخاف بجر ىف ككللذو موولا

 «ديلولا نب كلاخ لزعو ءارمالا هيلأ رمع مضو ماشلا برح

 15 غرف امل لق قاكسا نبأ نع ةملس اد لق ديح نبا انثدكاف

 كو ندرالا ضرأ نم لكف ىلآ اوراس ىنيدانجا نم نوملسملا

 ىلع كلاخو ماتارما ىلع نوملسملاو مورلا ةضفار اهيف تععمتجا
 ضرأ ىو اهراهنا اوقثب ناسيمب مورلا تلون املف سانلا ةمّدقم

 «) 505. نملقت. 0) © جنلونت, 2 105, يربو 1057 ))4 

 5.326: 2) 05 نصمقفو 111 ضخغف. رك) 12 هدهد." )ا 20

 لاتقلا لما ىف راوزتح © قراو رج, 113 افريو (6ا وزج) هرج 64

 ]2101 11, ادهم. /) 105. اهيلأ.



 مر ماه جربي

 لاقف كتيعر نع كلئاسف كبر ىال تناو هب الخ اذا هدب

 اا ا رك ينوملجأ اهجططم) ىاكو ركب اونا
 ه« ىتلياسف ىبر* هللا تييقل اذا ىفرخُت ديلا 1

 آن لق كيج نبا ءاس ءكلما ريخ كلها ىلع تفلضتسا تلق

 اال للا ناجرلا دبع نيادنخح نع .ناكسا :ىبا نعرةملس و

 © كلذ لتع

 156 باطل ىب رعل ركب ىأ دىقع ثتقو ائركذ مدقت لق رفعج وبا لاق

 لالا 55 منأو ىيلح لص اربع ناو. زكي .ىأ) ةانوب تقوو ةفالثل

 ناكف ةليللا كلت ةكجبص رمع حبصاقف سانلا حبصي قنا لق قا

 /00 وذل ابنإ لق بيرك وبا, ءامن اهي ركذ * انهيف 2 لاقو_.ليع امد لوا

 لق هبا نع داش نب عماج /نع شمعألا* ىع شايع ىبا
 «نهيلع اونمأف تاملك لثاك ىنأ لاقف ربنملا دعص ربع فلختسا امل

 وبا: ىقتح ماميف فلختسا نيح هب فطن فطنم لوا

 نيصح نع راع « نع ضايع* ىع لييضف ىبا آس لق بتاسلا

 هدكاق عبتا مفنأ لمج لثم برعلا لَثم امتا ريع لق لق مقل

 ىلع عتلجأل ع بروف اناهانالا زعم تيح ميئانق 0

 ديزي نب ىسيع نع ىلع ىنكّدح لق ةرمع ان «فيرلا
 اذاكر نح رع ذيتك باتك لوا 1 ناك لق ناسيك نب اص نع

 ىَفلا هللا ىرقتب.كيصوأ .نكلاخ. دنج .ىلع هيلوي :ةديبعا ىبا

 ه) 1ه5. هس. 3) 105. هللابوأ , 2107. دللاب وأ. ) 105. ىنتّدحو. 4) 05
 تكفر <2) 15: انك ف. رز © 020:2 ىفول 1 2 115 3216 0:

 1كهو., © © 14 فنآ. 2) © 210. ديزوبا ةبش نب. 2) 151 01

 ا 82 2 لئاتع0 مآ 223:7١ 2)" 12 ك1ك05:. ها 11576 1+6 هانتل



 ران مر عادت

 نع هيفا كلكلاام :ىنريعي: ال نأ وجرأل نتاودمكلا ايتبلكلا

 ىل نم ةيراجلل لق امبرف هل بلج ناكف هيلع تنك فقلخ
 امبرو عرأ تلاق امبرف حرصأ وأ كل أ نأ نيبحكنا ةيراج اي

 ةتس منسلاب كلذك ثكف لعف هتلق كلذ ىأف « حرص تلق

 ةام هللاو ال لاقف هرما ىف رظنو اهب ماقف ةنيدملا ىلا لزن رت وهشا

 ,ظنلاو ل غرفتلا الأ عكلصي امو ةراكتلا 6 سانلا روبمهأ جلصت*

 نم فقفنتساو ةراحبتلا كرتف 1 امن كايعل كب الو ءوهنأش ىف

 ه«ترضح 1 رد فل ةفس دس 7 ىل أوضرف ىذلا ن

 410 اذه نم ببصأ «( ىناف نييماسلملا لام نم اندنع ام أو لاق ا

 كتيبصأ اع نييملسملل اأذكو 5 ناكمي منلأ ىضرأ 23 أو اعيش لاما

 ام ةفيطقو مالقيص ادبعو احوقلو * ريع ىلا كلذ عفدف علاوما نم

 ىلع لقو ؛«هدعب نم بعنا ثقل رع لاقف مارد ةسمخ مىواست

 موهقلا نع هقيدح. ىق:هنعا كير با "“ىتويخ انيق نمش 00

 5 تقفنا مك اورظنأ ركب وبا لاق منع هتياور ثركذ ىيذلا
 ةيناك مغليم ردجوف' قع هتطفاف لفات وس كيلا ١

 نبا: ىع ةملس است لق كيج نبأ انا . «<دتيال+ىف رد قلللل

 قب خذبأ 50 نع 0 نب مساقلا ى ع قوعزلا نع قاحما

 تفلخشا 1ع ركب نأ ىلع هللا ديبع ىب ةكلط لخد تلق

 ه١ فيكف هعم نناو هنم سانلا ىقلي ام تعبار دقو ريع سانلا ىلع

 4 6 00 6) © رما ملصيب ء) 105. جرومأ. ©) © ىناو.

 6) ( 010. رك) ( لقيص دبعو جوقلو. 20 ىوسن. /) 505.

 موي نمء 2) 0 رمع.
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 انازروز تا

 نع ىميتلا ةحبص نب ناكرلا دبع نع هيبا نع ميقاربا نبا
 الكف ١ رع ليا نع" عفاثا نع رع نب هللا ىبع انو لاق يبا
 هد ا ا فا علا" بع. اءلانللا" قبع“ خب, لمح اسم

 33 | ةببأ نعا رجعو قا نع سك ىب نامتع ةمادق“ وبا: أنو 8 لق

 هضعب ثيدح لخدف ههضعبب ىنثّدح دق اضيا ءاله ريغو ل

 دنع مدسلاب نا لزنم ناك 4ةشئاع تلق* اولق ضعب ثيدح ىف

 اكنرال ندي نما ريعزر ,قنانا نب نعيو ؛ىب“ ةجراختا ظنبأ ةبيبح ةتججوز

 ىلع داز اف ءفْعَس نم رح هيلع رجح دق ناو جروخل با
 ام دعب حنسلاب كلانع مقف ةنيدلاب هلونم ىلا لي ىتح كلذ

 بكر امبرو نول اهلا مهبل ىلع ودغي رهشا 0 عيوب 0

  ارطلا) لسيد ةديدالا/ قاويخأ فشق -ءادرو ارا" ديلعوأ دل“ سرح لع
 عجر ءاشعلا ىلص * اذاذ سانلاب

 و ناكف 5* «باطخل نب رع ماب لص رضحج ل ةاذاو سانلاب لص

 جورب مث هتيخأو هسأر 7 غبصي جنسلاب راهنلا ردص ةعجألا موي ميقي

 ريضح اذا ناكف جنسلاب هلها ىلا

 ودغي نامكف ارجات الجر ناكو «سانلاب /: عيجيف ةعجأا ةردقل 15

 حورت منغ ةةعطق هل تناكو عاتبيو عيبيف قوسلا ىلا مي لك
 ناكو هل تيعرف اهيفك اميرو اهيف #7 هسفنب وه * جرخ امبرو هيلع

 ىلل نم ةيراج تلاق ةفالخلاب هل عيوب الف همانغا ىحكلل بلك

 ىرعل ىلب لاقف ركب وبا اهعمسف انراد عئتانم انل بلكت ال نأآلا
- 

 2) 5. نول. /0) ل509 نرد " 211057 5 تاز 0( ه1

 03 6 عش. 7) 0 هتلحار. 21 ناسكو. /) 505 عيمصيا

 0 6 رعب. 282 15م5: 6 6 عمجباف» 2) © 280. نم. 0 50
 مسفن هر ( حسفنب. 7) 1205., 14 ءا 21017. بلع.



 ا ننسييسيسحسا
 رات انا

 نأ تنك ىَنأ تددوو «!ًددم وا هاقل دكصب * ثينك اومزف

 باطل نب ريع تهجو تنك مأشلا ىلا ديلولا نب كلاخ تهجو

 كمو هللا ليبس ىف امهيتللك ىدي تطسب دق تنكف قارعلا ىلا

 رمالا اذه نمل معلص هللا لوسر تلأس تنك ىتا تددوو هيدب

 ةاذه ىف راصنالل له هتلأس تنك ىّنا تددوو ب ىحا هعراني الف

 آلا نبأ ثاريم .نع هتلاكس تنك ىلا تددوو بيضن رمالا

 ىيحك انل لق سنوي ىل لاق ءايش امهنم ىبسفن ىف ناف ةمعلاو

 تي اذه نع ءتلاسك ثيللا ةاثو كعب ناولع انباع مدق 0

 لاق ىدارملا ليعامسأ ىب ةقيخ ب ىكرمخو ا دوف نب ناولع كنأ

 ناولع نع ثيللا ىتدح لاق ىرصملا خاص نب 6م هللا لكبع 1ك

 نب ناجولا دبع نب كيم نع ناسك نب خاص نع خاص نبأ

 هيف لقي رثو هوكأ ركذ مث لق هضر فيلصلا ركب ابأ نأ فوع

 5 4 روماب لغتشي نأ لبق ركب هبا ناكو رفعج وبا ءلق ««هيبا نع

 ىنتدحت «ةنيدملا ىلا لوح رق منسلاب هلونه ناكو ارجات نيدلسملا

 نكي ىبأ انس لق ريع نييدحبس انالك نيعش نبا ءابم لك ت0

 نب لل_عس ىنأ / نع ناورم نع 8 لأ نب 6 هللا لبيع نبأ

 قيح نب قوم, امو لاق ل كيسسلا نب ديعس تعمس لق ىلعملا

 2) 000. ددم وأ اعل نددصتو 2720 ددم وأ ءاقل ردصبب 2ءاعجأ

 كرم وأ ردص ءاقلت, 2125401 !ذدم وأ ءاقللا رذدص. 52) 1ةعتس#

 1م .«00.: ه6 2ءاشلط. لي**“ ه4. 2 قع ةاتتواتك 1ص 105 2

 رهاب“ ء) 1205. صحف | 6 ند.



 دنع !م»  ةاس

 و

 سانلاب لاض لوا متناو ايندلا ةرمغ ىف ضوخب نا نم هل ريخ

 ايتا قيرطلا ىداف اب المقو انيمي فبرطلا نع عنوّدصتف اًدغ
 نان هللا كجر كيلع ضْقَح هل تلقف ركبلا هوا رجقلا ف

 لجر اما نيلجر نيب كرما ىف سانلا امنا كرم ىف كضيِبَي اذه
 كيلع ةريشم وه كفلاخ لج اماو كعم وهف تيأر ام قار 5

 اكلاص لون منو اريخ هلا تدرأ كيلعن 0 مر مك ةكيكاطو

 ا كدا لقا انيكاحلا نك ءرعا لع ىشام ال مهتاو اكلصم
 ١ تلعفا اكملت ' لع الا اكيقاناللا + نم: طش لع ا فارلا رح
 اللا ترص نتا تددلا م دكرت ةكلقوا نهعلكرتا نتا ثحذو

 «قاللا ثلثلا اماذ معلص هللا لوسر 5 كلاس ىّنا 4 تددو ؛

 ىع ةمطان تيب ةيميتخو يف تددوف نيتك 1 وفا تددو

 درا نكأ "رو ف تددوو برك ىلع هوقلغ دق اوناك ناو ءىت

 0000 عيل ار! اص همر نك رتأو + ىللسلا /مةءاجفلا
 فنع ىف رمالا تفذق تنك ةدعاس ىنب ةفيقس مدي نوفا تف

 كانكو اريما اهدحا ناكف' ة3يبع اباو رع كيري نيلجرلا لحأا د

 ليا: اقاعشألاب كافأ نك قا تدوزدلا يحكرتا قاللا ناو“ (طريَزو

 00000 ال هلا لأ ليف هداف ةقلع تيرص تنك اريسأ سيق

 كأ ةيلولا نبا سناخ تيس نيح ىلا تذدوو هيلع: ناعا الا
 نأو أورفطظ نوملسملا رفط ناف ملا ب كفا 0 دولا لعا

 2) 0 ىنعز كك 15 ءوامع صممم. 1, م. 114 2. 345 ءأ 1آ1و

 81 619 5.7011 0 777111 ريشي وهذ 6 000

 بحس 42) 2656 ذم ©«00. 6) 000. ىذلا, “#72 هلل. /) 4

 هاجفلا هاجفلا: ؛#72 ماكنلاب



 را م1

 ربكف* هيلع أرقف ىلع ًارقا لاقف ركب وبا قافا رث اريخ مكلآ رو

 ىسفن نتلتفا نا سانلا فلتخ ' نأ. تقخ كارا « لقو ركب وبا
 اهتقاو هلعأو مالسالا نع اريخ هللا كازج لاربع نقلا

 ىلعالا دبع نب سنوي ءاس ««5 عضوملا اذه نم هضر* ركب وبأ

 ةدعس نب ثيللا اس. لاق ريكب نب هلا تبع“ نب ىيحج اضا لق

 نابجحرلا, دبع: نبا ىع ىع :لاسيك نير كاتم ىلع ناولع اناا

 ىف هضر فقيدصلا ركب ىنا ىلع للخد هنأ هيبا نع فوع ىبا

 ناجرلا :ىبع هل لاقف اتهم هدياضاف هيفا ئقوت ئذلا مرا
 لاق معن لق هارتا هضر ركب وبا لاقف اَنرب هلل دممملو تحبصا

 "كلذ نم هفنا مرو مكلكف ىسفن ىف مكريخ مكرما تيّلو ىّنا
 انملو كلبقا ىف ايندلا 'متيارو هتنودزدل رمالا .نوكي نأ

 جاسبيدلا دتاضنو ريركلا رونس ا!ذضتن ئىدخ فيقتل ٌلبقت

 ماني نا مكدحا ملأي امك ىرذألا فوصلا ىلع عاجطضالا اونأتو

 هدحل رع ى هقنع ترصف مكرحل موقق الل د ا

 ©) 5. انيك ام كعب لاقف. 682) 12 ( 12241132. 4<) 35

 م2220, نان 2. حا آر عزغاطم :20165صد عانت [ط٠ص 450 1خةططتطت اض

 1[ اطانم “72 (عل. ةصحت 1302) 11 , )هب ءعاطط1طعأ ءاتز 150116 ال23 0

 مرح 1 عنعس 01 ةانصغ 110131130 هر ] 21عث1ط1 27#. 11, اهم ر 8عاكتك باكبر 1135-

 001 19, 284, ءا عع م2766 ءانقسم 861202. !.*, ةرضاتل ( 2 2

 زم عمت. 22عءعلسصغ طقع زد ء0ه016ع ؟ءءطد 12253 50162612 لاق

 ركب بأ ناكو رفعج هيأ 5116 20 خنيىدللا ىلإ , ن1136 2م110 1056م. 1

 102 ءععامتاتطأ. 1220عمج 2116612 76253 ءان2> 2056 52612 ات

 320166 د]5 1ص (0 1(عااتتتط 06عا12232غ, 1151 101122 1210110 3
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 2. )هب نوملانو. 6) 000. هدص.ز ذامم1671 ع 8105335530 هر 56 أ
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 ارا | ننس

 نم ارشح ؛تنك نا :ثحدولو. «انيش  مكروما نم * ىلي الأ هل

 ال هللا دبع ايأ اب مكفلس نم ىضم نميف تنك ىثنأو «مكروما

 يايبش هل كتوعد امم الو رع رمآ نم كل تلق امن نركذت

 150 وربع نب سنوي آس لق حضاو نب ىيج اسد لق ديمح ىبا اس

 0010 اند يدك نم نياننلا لع ركب وباب فزشا لق رقسلا/ ىنا وعد

 6 ني نوضرنا ليقي بهو نيديلا ةموشوم هديتك نيفمعا ةينبا

 كييلو لو 4 ىأرلا نديهج ,نم» تلا, ا ,ةللاو 0 اكيلع فلكسا

 ءاوعيطأو هل اوعمبأف باطل نب رع تفلختسا نق ىثاو ةبارق اذ

 نايثتع نع ىيح< نب نامثع ىنت>ح ه«ءانعطأو انعم» اولاقف
 11 ليف نع «ليعاملا "نع :ةتيتع ىب.(نايفس اسرالق ./ىاسقرقلا

 ةديرج هديبو و دعم سانلاو * سلج وهو باطل نب رع تميأر

 معلم هللا لوسر ةفيلخ ليق اوعيطأو اوعمسا سانلا اهيا لوقي وهو

 هل لاقي ركب قال ىّلوم هعمو لق اكصن مكلا رن ىلا لوقي هنا

 هبا* لاق رع فالضتسا اهيف هلل ةفيحكصلا هعم دكيدش

 كيج نع رشنلا ىبا نب ميعاربا ىثّكح قدقاولا 8لاقو رفعج
 ةمدل لاقف ايلاخ نامثع ركب وبا اعد لق ثراملل نب ميعاربا ىبأ

 00 1 ركب با م ةيع امااز3ا ميحرلا :خئجرلا هللا !مسب. بتكا

 دنع بهذف هيلع ىمغأ مث 1لاق دعب امأ نيملسملا ىلا ةفاحكق

 باطل ىب رع مكيلع تفلختسا دق ىلف دعب امأ نابثع بتكف

 2( 6 مهكر سم. 7( 6 واتت همم 6( 0 ع 4( 0 ىنيار.

 © © © افلا ري) ةزع ه000.: م59 هطلم049 . ل4 ٌىنابسقرفلا

 ةلعرجع زانطء. " ى)ا 0 سانلا (ساغلل 2 )© 62 2 105

 آه. هده. 2) © كهاع. #) 5هآتك 105. 2) 1505. 200. رصبلا».
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 شقن ناك هلق غئاصلا نايح نع عيبرلا اسد لق نطق ىبأ

 زيا نشعي قو طولك...« هللا رداسقلا معت هج رلكلي ليا اك

 © ذذنس مرا ىف ىقوتو اماياو رهشا ةتس الا ركب ىا دعب ةفاكاق

 © ةنس نيعستو عبس نبا. وهو ةكمب

 ةدقع باطخل ىب رعل اهيف ىفوت هلأ هتضرم ىف ركب وبا كقعو

 راجرلا دبع امد هل كقعلا دارا امل هنا ركُذو هدعب نم ةفالشل

 ةريس ىبا نبا نع. ىدقاولا نع“ ىعس 'نبااركذ امّيف فوغ نبا

 ناميولا كيبع نب ةملس ىبا ير ليهس 0 دبجاملا دبع يح

 لاقف فوع نب نامرلا كبع اعد ةاثولا هحر وكب هدأ لون امل لاق

 ؛م نم لضفا ةلئاو وص هللا ليس ةفيلخ اي: ةلاسقفازبع ىع فريح

 هسثال كلذ ركب وبا لاقف :ظأغ هيف © نئكلو لجر نم مهديف كيأر

 ابا ابو ديلع ف ام أريتك 3 دكا ومالا ىضفا رود مقر ىناري

 فأرأ ءىشلا 3 ليجرلا ع ير اذا ققيارف هتقمر دق :نيكك

 ابا اي ركذت ال هيلع ةّدشلا ىنارا هل تنل اذاو هنع ىضرلا

 م نانفع. با ناضعم احح زف دينا طيش كل,كشل ١ ١

 لاقف هب ربخا سنا /لق ريع ىع ىنربخا هللا دبع ابا اب 4لاقف
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 نب ىلعي نالوح ىلعو كيبل نب دايز تومرصح ىلعو ةيما ىا

 ذاعم دكّتِكلا ىلعو ىرعشالا ىدوم بأ ع عمرو ديبز ىلعو ه«ةيما

 نب ريرج ثعبو ىمرضحلا 3 نب ءالعلا نيرجلا ىلعو ٍلَبَج نبا
 ثوغلا ىنب دحا ف نب هللا لكبعب ثعبو نارج ىلا هللا دبع

 لدنلل ةمود ىلا ىرهغلا منعا نب ضايع ثعبو شرج ةيحان ىلا 5

 ىبأ نب ديزيو ا نب ليبحرشو ةديبع هبأ ماسثنلاب ناكو

 دلاخ جيلعو كنج ىلع جنم 3ك لك اعلا نفارصوا نايقتم
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 نب ردس نبا داق وجا قلم نر ابعت عيارات

 نارها ت6 هللا بهو“ ىلإ: 6 رست ىتب كلام“ قبرا خلوا لل
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 نب رصن مخفلا وبا امد لق :ئمركملا هللا دبع نب كح اس
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 قربخا لق بهو نبا اذ لق سنوي «ىنتدحو «رماع نب نامتثع

 نب ناجرلا دبع تلأس لق ةيزغ نب ةرامع نع ةعيبهل ىبا
 ةثلث ةوخا اوناكو فيتع لاقف فيلدصلا ركب نأ مسا نع مساقلا

 هحر .فيّدصلا ركب ىأ ءاسن ءامما * ركذ 5

 هخويش نم تركذ 0 نمو هثلح* نع دي نب ىلع ٠ثدح

 ىدقاولا كلذ ىلع هقفاوو ةليتق ةيلعالل ىف ركب وبا جوزت «لق

 دعسا نب دبع* ىب /ىزعلا نبع ةنبأ ةليتق كو اولق ىبلكلاو

 ا462] تدلون كول. نب. ومع نب لسح نب كلم نب ورباج نبا

 ورماع تمنب نا ما ةيلعاتل ىف اتيقيل يوزتو «ءامسأو هللا دبع »و

 لل ند منع ىبرب كرات نب قايفك .ىب لهذا نبا ةاقريعأا نبا

 نب وهنوع ىب رماح عنب نادر مأ ىف ملضعب لقو ةنانك نبا
 000 0 اكل نوي يبس نيوز تيفو قي اقع ب قسوع دابع

 00 و رحم ةنانك نب كلام ىب منغ ىبأ

 اهانيمس نيبتللا هينجوز نم اودلو تدالوأ نم ةعبرالا ءالوه : لكف و

 دنع هليق تناكو سيم تنب ءامْمأ مالسالا ىف ٍيوزتو «ةيلعاجخل ىف
 نب دعم نب سيع نتنب ءاميا قو بلاط ىبأ نب رفعج
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 اقيتنع ه اقيقر ىنحا افيح ةماقلا نسح ةرفص هطلاخ ضيبأ ناك 0 00

 ةصوحيم نيقاسلا شيح نينيعلا رئاغ هجولا قورعم ىنقا

 ىقوت نيح ةفاحق وبا ناكو «متكلاو ءانحاب بضخ نيذخفلا

 © ليلج ةزر لاق هيلا ىعن املخ ةّكمب ايح

 5 هب فرعي ناك امو همساو ركب ىبأ بسن ركذ

 ىصضم دق ىذلا هدانساب دي نب ىلع اس لق ديز وبا ءىنتدح

 امنا هناو هللا دبع ركب ىبا مسا نأ ىلع اوعيجا مهنا 4ركذ

 نال كلذ هل ليق مهضعب لقو لق ؛هقنتع نع فيتع هل ليق

 ثرامل ينكدح ««رانلا نم فينع تنا هل لق معلص ىنلا

 :0:ىب. ىليحج, نب. .ناحسا.اس+ لق: رع نب: نم نع وعش ننال

 نلثس اهنا ةشثاع نع هيبا نع قاحما نب ةيواعم نع ةحلط

 ماموي معلص « ّىبنلا هيلا رظن تلاقف اقينتع ركب وبا ىمس مل

 بأ هتينكو نابثع هيبأ مساو ءرانلا نم هللا فيتع اذه لاقف

 ني. وزيع نب ومع" نب نامثع “نب هللا "دبع كيج زيلف لاق اناا
 526 هس كد مد 1

 م بلاغ :ىب . ىول.نب .بعك قب :ةرم« نب.:ميت جا كلتا نما
 بفك: نع رمع ني ركنا وزكلا بت توران

 هللا نبع همسا يدقاولا لآقو رم نب ميت نب دعس نبا
 ىبلس اهمماو ريخل مأ هماو رماع نب نابثع همءاو ةفاحق ىبأ ىبا

 انهاو -؛نزم نب ميت جب دعس نبب؛تنعكا ني ومط قرارت ا
 »نب فينع ركب ىبأ مسا نا هنع سمثّدح اميف لاق هنا ماشه
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 انازدرإ “١ ةنس

 ىنا  ةنبا ه ىلا يح لخدا كيلولا ىب ماشهل ريع لاقف نيهتني

 كلذ تعبمس نيح ماشهل ةشثاع ةتلاقف ركب نا تخخا ةفاكق

 دقف لخدا ماشهل رمع لاقف ىتيب كيلع يرحا ءىنا ريع نم

 ومع ىلا ركب ىنأ تنخا ةورق ما يرخاف ماشع لخدف كل ثنذا
 «كلذ 2 اوعمس نيح سونلا قفتغ تابرض اهبرصف ةردلاب اهالعف

 ليكم نب ىلع نع ديز وبا ىنتتح اميف هضرم ىف لّثمو
 هيف ىقفوت ىذلا ءهدانساب

 بلسم بلس ىن ٌلكو «ثوربم ٍلبإ ىن نكد ١
 اع هنديه كود دي" ةِبْيَع ىف. لشكو

 كر اتا لل يقلاو ا السم قرت 4 بر هب ملكت ام رخاآ منراكو 0

 هحر ركب انا ملكنا عمن ىع رابط رعد

 أسس لاق رمع نب كيت آب لق دعس ىبا و نع ثراثلد ىنتدح
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 نم لجر ىلا ترظن اهنا اهّصر ةشثاع نع هيبا نع فيذصلا
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 ىقتك دنع هسأر لعجو هل رفح ىقوت املف معلص ىبنلا بنج
 «كلانع ربقف معلص ئنلا ىحكلب دّكللا اوقصلاو معلص هللا لوس

 ىنثّدح لق ريع نب دي انو لق دعس ىبا ىنقدح ثراخل لاق

 نبأ سأر لعج لق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ناسمثع نبا

 5 ىبا ىوقح لاتنع ريع ضأرو معلص هللا ليسر ىفتك «دنع ركب
 ىبا ىبا آس لاق ىسطلا ملسم نب لع ةىنتتدح ركن

 نب مساقلا نع ئناع نب نامتع نب ورع ىربخا لق كيدف
 نع ىل ىفشكا هَمُأ اي تلقف اهَضر ةشئاع ىلع تلخد ل: ديم 8

 هدرشُم الابعد ةللف نع كل تدعم يصار مملتل 00 |
 ؛0 4 ّيبنلا ربق تيارذ لاق «ءاريكل ةصرعلا ءاحطبب ةحوطبم ةئطال الو

 ئبنلا لجر دنع هسأر ربو هسأر دنع ركب قا ربقو امذقم معلص
 لق ربع نب دّيحم آن لق دعس نبا نع ثراخل ىقحح «معلص
 درمت ىنأ نب وريع نع ةربس نأ نب هللا دبع نب ركب وبا ءاس
 ركب قنا ربق لعج لق بطنخ ىب هللا دبع نب بلطملا نع

 ؛ة هيلع ئتماقاو ءاملا هيلع نشر /اًحطسم معلص ّنبعلا رق لق

 سنوي ماد لق بهو نبأ اد لق سنوي ىنتدح «« حولا شاع
 لاق بيسملا نب ديعس ىتثدح لق باهش ىبا نع ديزي 8 ىبأ

 نب رمع لبقاف ىونلا ةشئاع هيلع نماقا هحر ركب وبا ىقوت امل

 نا نيب ركب ىنا ىلع ءاكبلا نع ةاهاهنف اهبابب مق ىتح بام
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 مرزخ م» نس

 هاسغت نأ ىصوأ فيّدصلا ركب ابا نا دمحن نب مساقلا نع
 لاق ىنعس نبا .لاق“ ىمحم منيا“ اسهناعا. توجع ناف: ءامسا هشآوما

 ال ب لا ااطقوا خول كيالي عااقاظو ع+ نم دس

 نع ةنْيَيع قيا آنك لق عيكو نبا اس « نينس كثلق ركب وبأ

 ىف ركب وبا اهلأس ةشئاء نع ةكيلم ىا نبا نع رانيد نب وربع
 نيذع بوت اولسغا لق باوثا ةثلث ىف نللق معلص ىبنلا نفك مك

 نورسوم انا هبا اب تلق رخآ ابق ىل اوعاتباو نيقشمم انكو
 53ر35 تا

 ةلهبلل اه امثأ .تيملا نم نيدجاب قحا ىلا ةعينب ىأ لاق .

 أمم لق ىنا'اآب لق:ديلولا نب سابعلا ىتدحخ.. «كيدصلاو

 ىّيوت ركب ابا نأ مساقلا نب ناهيرلا دبع ىنقّذح لق ئعاروألا »
 خليل اليل نفدو ءاثلثتلا ةليل سمشلا تباغ ام دعب ةشع

 ّنا هيبا نع ماشع نع منَ آس لق بيك وبا اسس كءنلفلا
 نع ديز وبا ىنقتدح اليل نفذو ءاتلثلا ةليل تام ركب ابا
 ليح وكب ايا نأ هيركذ ىضم كق: ىذلا هدانساب ىمح نب ىلع

 0000 1 قصر قطو ولاةةوربر سيمت و دشلم ىذا ريسلا لعع
 دبعو ةحلطو نامتعو ريع هربق لخدو معلص هللا لوسر دجسم

 ”تداعلا قاع مابك لخمجي . خيامللا» جبت :هازاو ةركم + ىل' نمي ناسا

 نع ثرامل ىنثّدح اميف ىصوأ نكو رقعج وبا لف 0« ةتيفُث
 نب هللا دبع نب ركب وبا امد لاق ربع نب سليم اد لق دعس نبا

 ةدرع عمس هنأ ةورع نبأ ىنعي هللا نبع ىنبب ريع نع 6 ةربس بأ

 ىلا نفدذي نأ ةشتاع ركب وبا ىصوا نايقي دمج نب مساقلاو

 2) 105. اذه ورمع. 7) 55. تي ه9 و مس



 |“ ذخنس نازل

 ديعس لق لق ديعس نب ىيحك نع ربرج آس لق ديبح ىنبا آب

 ىقوتف مغلص هللا ليسر نس هتفالخ ركب وبا لمكتسا بّيسللا نبا
 نع ميعُت وبا آد لق بيرك وبا اس «مغلص ىئبنلا نسب وهو
 لق ريرج نع رماع نع رقسلا ا نع قاحسا ىلا نب سنوي
 ةثلت ىبا وهو معلص ىبنلا ىفوت لاقن ةيواعم دنع تنك

 لتققو ةنس نيتسو ثلث نبأ وىو ركب وبا ىقوتو ةنس نيّسو

 قاحسا نأ نع سيوخألا وبا اسو ؛ةنس نينسو ثلث نبأ وهو رع

 هللا لوسر ضبق ةسيواعم لق لق ريرج نع كيعس ىب رماع نع
 نيتسو ثلث نبا وهو ريع لتقو نيتسو ثلث نبأ وهو معلص

 ىف ديح نب ىلع لاقو «نيتسو ثلث نبا ومو ركب وبا ىقوتو
 رهشا ةتثلثو نيتنس ركب ىنأا ةيالو تنك هنع تركذ ىذلا هربخ

 © مايا ةرشع لاقيو اموي نيرشعو

 وكب وبا. ةبفإ نفك :نعذلا خرفكلاو“ هلسغ: نيمار نع ريل 0

 هيف هيلع ىَلُص ىذلا تقرلاو هيلع ىلص نمو هكر
 15 هيلع هللا ةجر هيف ىفوت ىذلا تقولاو

 قدح لك ربعا نبات ان لج نحس نيا لص كراش ١

 ركب وبا ىقوت تلاق ةشثاع ىع هيبا ىع لاحرلا نا نع كلام

 نب ىيجح آس لق ديمح نبا اس «.ءاشعلاو برغملا نيب هحر
 نا ةكيلُم قا نباو ءاطع نع هللا دبغب نب. دمحم نعا مشو

 »:لقيطأ .ال:: لق ,ىيلسغ ركب. نبا اذ لق تلا شيفعا لب ا |
 ىنثدح ««ءاملا بصي ركب ىا نب ناجرلا دبع كنيعي لق كلذ

 نب كمحنو ناعم نب ناعم ان لق دعس نب ديح نع ثرامل

 ةربص نب دحاولا ىبع نع كثعّشألا آند الق ىراصنالا هللا نبع 0



 الام |" خس

 تاف ةنس مس اموهسم اماعط تلكا ركب أل لاقو فك رث اهنم

 اة || كلا ليقلا انمييارتتخ ةةسيخ ضرمو نس دعب

 ءءامهأ ام لعفا ىنأ لاق كل لاق اف اولق ىنآر حق لاق (تيبطلا

 تام ىذلا مييلا ىف ةّكب ىيسأ نب باقع تامو رفعج وبا لق

 ا كل اقم تاع وجم ذا اعيجلا امش اناكوي ركب وبا + نيف ء
 ثراخل ىقّذح ام هيف ىقوث ىنلا ركب أ ضرم ببس ىف تركذ
 دب كالا قدح لق ريع نب كيح اذ لاق ىعس ىبا آس لاق

 انو لاق هيبا نع وربع نع ةزمح نب دمحم نع ىتيللا ديز
 اك ذاك + هد لكل ورع ح1 ىرقرلا“ نع هللا "تبع نما نيك

 0 0 ل نارا دنع ىبررغالا ا ةكيعت نع" خارمعا قب قع 6
 نب ةحلط نع نوعطم لآ ليم نيسمل نب ريع نع فيذصلا
 أدب ام لوا ناك اولق ركب ىئا نب ناجرلا دبع نب هللا دبع

 نم نولخ عبسل نينثالا ممي لستغا هنأ هب ركب ىبا صوم
 يرخ ال امري رشع ةسمخ مدف ادراب امري ناكو ةرخآلا ىدامج

 لخديو سانلاب ىلصي نا باطخل ىب رمع رمأي ناكو ةالصلا ىا و

 هل. عطق هلل كاد ىف لزان وهو موي لك لقتي وهو هنودوعي سانلا

 نامثع ناكو مويلا نافع نب نامثع راد هاجو معلص هللا ليسر
 138 لايل ىنامثل ءاثلثلا ةليل ىسم ركب وبا ىقوثو هضرم ىف هل عمزلا
 00 اتقالخ تناكو ةرجاهلا نم 1 نس ةهرخآلا ىدامج ىم نيقب

 تناك ليقي رشعم وبا ناكو لق لايل رشعو رهشا ةقلثو نيتنسوو
 ثلث ىبأ وهو ىقوتف لايل عبرا الا رهشأ ةعبراو نيتنس هنفالخ

 000 سا اهلك تياولا ىف كلذ ىلع عيتجم ةنس نيس

 4 نيس كح لييغلا ىعت, ىلو ركب وبا ,ناكو معاص. ئنلا



 |" ؤنس ناز“

 ىدامج نم نيقب عبس وأ نيقب لايل ىنامتل ركب وبا ىفوت « اهيفو
 : © ةرخآلا

 ديز ىبأ ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 أو لاق ةدركذ ىضم دق * ىذلا هدانساب ديح نب.ىلع نع

 ةةديبع هوبأو هه هيلا راسف ىرصب بحاص هل عمجت فشمد دكلاخ

 جلصلا اوبلطو عنصح اولخدف مقمزعو مثي رفطف ءاجئردا معيقلف
 عجر رق ةطنح بيرجو ماع لك ىف رانيد سأر ّلك ىلع هحلاصف
 نيدانجاب ه مورلاو نيملسملا دونج كتفاوتف © نيملسملل ودعلا

 ا" ظنس ىلوال ىدامج نم اتيقب نيتئيلل تيبسلا موي اوقتلاف

 , دهشتساو لقره ةفيلخ لتقو نيكرشملا هللا مزغو نوملسملا رهظف

 ةصوقاولاب اوقتلاذ نيملسملل لقره و عجر رق /7نيملسملا نم لاجر

 ةيالوو 2 نوفاصم و * ركب ىنأ ةاثو هتءاجو ودعلا 8 علناقو مولتافقف *

 نبأ 1ىنثتدحو «بجر ىف ةعقولا هذه تناكو 8ةديبع ىبا* 6

 اولاق. ه.كذ ىبطم دق ىلا هدانساب .دمح .ىنب ىكع نع كيز

 دو 0 ةرخآلا ىدابج ىف ةنس نيتسو ثبلث ىبا وهو ركب وبا ىقوت

 دوهيبلا نأ هنافو ببس ناكو ”اولق ءدنم نيقب نامثل نينثالا موي

 ةدلك نب ثرامل هعم لوانتو مةذيذج ىف هلاقيو زر ىف هين

 ه) آم © م3060. رفعج وبا لق. 65) 0 هتركذ. 6) 142 1505.

 0 اكي ذأ, 18 اكي.داب 761 اكي.ناب : 1053556 ..اكرذنأ
 2 ر 1210 و 5 : 2 ا

 عوار هام ىانم23 م. ااءرم ةصضب م )4  105. نيملسملا ىلا. 2) 1505.

 مورا ىلع م/) 1م طتكر نا13ع 501112411, 0100116 ©2016, 010 1

 0ع ىةاحات 8ءاجنت ممتع عغ 72011طانك , 111 20515 01ع«85:.. ى) ا]ذ عمج.

 /) © جلتاقف. 2) 0 هدص. 6 ريع. 42) 1505. 5. و. 7 105. 200. قف

 7) 155. لق. ه) 5ءودعدأو ع 0 يعل عحنصن““ م) 1 ةريرح.
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 اناا 1 زد ةنسش

 ىب هديت نم ةعاضفق نم لج, لجرلا كلذ نأ تتّدحف لاق

 مقاف ميقلا ءاله ىف لخدأ لاقف ةفرازرع نبا هل لاقي نادْيَح

 لجر ساسنلا ىف لخدف لاق « مربخ ىنتثا رث ةليلو اموي عايف

 2 لق كعارو ام ءدل لاقف هاتأ ث ةليلو اموي هيف ماقف ركني ال ىبرغ

 هلي «اوعطق كلم ىبا قرس هلو ناسرف راهنلابو ناسيحر ليللاب ة

 تنك نمل رالقبقلا مهل لاقف * هيف قلل ةاسماقال مجول

 ثددولو واهرهظ ىلع ءالوه ءانقل نم ريخ صرالا طبل ىتقحص

 ام 1 ولا ا اا

 لشا ا ايندعلا ىف 0 4 ام هأرأ 0 باحا 2 5 ماع

 نيدانجا 7تناكو «فقلمل هناو هسأر نوملسملا رتحاف لق ءاذه نم

 نم ذتموي لثقو ىلوالل ىدامج ىم اتيقب نيتليلل |" نس ىف
 نب رابهو ةريغملا ىب ماشع ل ا وح

 نب 0- هع 111 هللا لبيع 1 مي نسالا لبع نب دوسالا 45

 6) 5. ©6 ( كيزي و 13150, ء؟, 717نمذعدك 70ج, م. 446, 112627

 دال. 6) فرأز رك 14/0 ه1 طراك  ةءلمدت” ع همدز. 501551:

 015 موقغ: 505. قرأزمت 6050 فراذع» م) 15035. هده.

 ال 21) 162062 لكلا 201 قدا 092) 0: ا رث) 12605. لاق.

 م) 603. اهروهظ». /) 1205. سّيبلاو © ردشلا. 2 10562 22 1057

 ه2: 2056 أاذه مويبلأ. 72) 105. ©«( 115 200. خعقو. 7) 00

 ند 12150. ) 105. سانلاا 6 نكت



 ةديبع وبأ اهيلعو ىرصب ةانق ىلع لون ىتح راس مق طفار حرم
 اوعيتجاذ نايفس ىنأ ىب كيزيو ةنسح نب ليبحرتتو 0 نبأ

 ىلع هللا اهحتفو ةيزلل ىلع ىرصب تخحلاص ىتح اهوطبارف اهيلع
 ةفالخ ىف نصحنف مأشلا ىتادم نم ةنيدم لوا تناكف نيملسملا

 5ىبصاعلا ىب ورعل اًددم نيطسلف ىلا اعيمج اوراس مث ركب قا

 5 5 هل ه 0

 نيطسلف ضرأ ىم نيرجج تبيبو ةلمرلا نيب كلب نيدانجاو

 ليبحرشو ا نب ةديبع ىاب عمم نيح ىصاعلا نب ورع راسو

 10 نيدانجاب اوعينجان جيقلت ىناح نايفس ىنأ نب كيزيو ةنسح ىبا

 نع توليرم هانم كنت نبأ انثدح «« قيلع أوركسع 0

 نب ةووع نع ريبؤلا نب هرفعج نب دب نع قاحما نب سمح
 ناكو 2 رالقبقلا هل لاقي نم لجر مورا ىلع ناك لاق هنأ رهبؤلا

 هيلاو ةينيطنطسقلا ىلا راس نيح ماشلا ءارما ىلع هفلضنتسا لقره

 ذ نوصريف مأشلا ءءاملع اما مولا ىم هعم نمي قراذت فرصنا 134

 لق كيج نبا انتدح «« ملعا هللاو قاذت مورلا ىلع ناك امنا

 ريبزلا نب رفعج نب لمح نع فاحسا ىب لمح نع ةيلس اس

 و ايبرع الجر رالقبقلا ثعب ناركسعلا /ىلادن امل لاق ةورع نع

 4) 15[ تايرقلاب», 210. تايرقلا» 4) © نادلب. 2 1205. 4

 ىنعي. ©) 51م 5ه21م51 ءكتصح 0ع (©0عز عر 11611. د11 ]2 007010.

 له ىزب#7ءر م. 46 (1عمدن8هن»«ةعغوعمو) , ءأ '1'هدصطعتع 1ك 11, "#*. (انطأ

 ©000. لالقنقلا): 1205. رالقنقلا, © ©: 18 نالقيقلا, 111 راقنلقلا.

 2) 111 200: لشا. ير 12 ىثارن. ىي) 55. ابيوعو 121



 انازدج |" نس

 2 د 3 2 - -ٍِ 2 هع د 6< 5

 152 ىويس ىلا 00 نم زوف ىدنفا نئنا عفار اكيع ذقلل

 ةىري ىسنا كّلبَق اهراس ام ىكب شيجا هاعراسام اذا اًسمخ

 عبصلا «ليبق ءارهب مو هلها ىلع راغا ىوس ىلا دلاخ ىهتنا اًملف

 عينغمو اهيلع اوعيتجا دق ةنفج ىف هل ارمخ نوبرشي نم سانو

 لوقي :
 وْذَن امم بيرق انايانم لعل ركب نا شيج لبق ىناللع الأ

 يمت ةيفاص نول تيم لع ايكو جاجْولاب ىناللع الأ

 هرّشبلا نم حابصلا لبق 4مكقرطتس ١دلاخو نيملسملا لويخ نط
 وردكَل نم /تارصعملا يورخ لبقو علاتق لبق ريسلا ىف مكل لهف

 كلت ىف همد لاسف ةراغلا تح لتق كلذ جيتغم نأ 8 نوعزيف

 ناسغ ىلع ةراغا ىتح كلذ ههجو ىلع كلاخ راس رث «ةنفلل

 2) 5. كراس“ 6) © ىرأز لع طلو ؟توزطاتق ءك 8ءاقلط. م.الأ

 ةهصص. ©, 11 0ع (0ع]ع 116ط20ان132 7311عغةغ ع2 22205101: 200

 ل ةعانغ لللرا زينو 117. :مقنا ارا توي. ج7 قون 08د جهت 2:4,

 211610:ع 18 اًضرأ 1ءععملسم ءوؤز م0110 158 م20 شيجلا 226غ

 للهجلا (ك. ةلمدع/رامطللم !بببم عك لع 60هءزع 11212. 5. 1. انم11 ب10. ©

 له 3ز726 5. 31) و © سنا هلبق نم 10عم سنأ نم كليقر 16و

 1ععلمدعسم ص دندن عامع 51510 ىي 1201عدصو. ) 1505. لبق. 4©) آك05.

 14 '1'هردداطءتو ه1 21077. مكقرطتنسا , 10ا10 مانو 225: (ن مكفرطببس. هز

 رسيلاو 14 ءا 27. سلا عم» /) © تانصخحلا. ى) 111 نان120116 55115©7و

 (ع2116 ءيععمأم , 1ععاتصخاتتت 2م110 ]ةع. 1, ك1, ننذ 10عم ىناللع 22عأ

 ىنايقسأ اب. /2) قران 1509. م2360. رفعج يبا لقد" ١ 2)' 2126عءأ ةانككانك

 1مل عمتعد ةرمانل 111 (862. 5. 48 7., آءانع0. 2. 127)



 | نس مرن

 كلذب ةيمزع ريمالا نم نيا نقولا كلذ 252205- هللاو

 رصي نأ مكنم عاطتسا نم ءاما نك أورتكنسا لاق « كرماب رمف *
5 5 

 ةىنغبا هللا عفد ام الا كلاهملا انف لعفيلف ءام ىلع هنقان نذأ

 نهيلا ليعف دعف كدلاخ 5 هاتأف 6. قام انامس اماظع | روزج نيرشع

 5 ىنح نيرشف نهدر وأ 4 اشطع نمدهجا اذا ىتح ع عفر

 نررتجج الثلث نهعك رت نعرفاشم عطقف نهيلا دع 76 اذأ

 اًدغم هعم كلاخ راسف رس كلاحل لق مث نعرابدا /ىلخا رث

 / فراوشلا كلت نم اعبرا و ظنفا النم لون املكف لاقثألاو لييخلاب

 هش لش سطات

 ؛0 ةزاغملا ىم موي رخآ + ىف هباخكا ىلع دلاخ ىشخ اًملف ءاملا ىم

 كبكردا لق كدنع ام عفار .اي كو سمرا :صو ةريمع نب.عفارل لق
 لح اورظنا سابنلل لق نيملعلا نم. اند ايملف هللا ءاش. نا ىبلا

 انأ م لاق اهارن ام 7: اولاق للجيولا ةدعقك جسوع نم انرببكاش نورت

 !مكل ابا ال* تكلهو اذا هللاو متكلم نوعجار هيلا اناو هلل

 ايلف ةيقب اهنم تيقبو تععطق دق اهودجوف اوبلطف اورظنأ

 اهلصا ىف اورفحا لاق مث ةريبع نب عفار ربكو اوربك نوملسملا اهآر

 7 تلصتات سانلا فور تعم اوع اوبرشف انيع اوجيخةساف ١ ورفتكاف

 طق ءاملا اذه تدرو ام هللاو عفار لاقذ لزانملا دلال كلذ دعب

 نيملسملا نم رعاش لاقف مالغ اناو ىنأ عم هثادرو اةدحاو قرم الا

 <) © كرما انرف. 64) 109. ىنقلأو. 4) 105. فراشمب ©4) ©

 اشاطع. . 0 كوه تألع. من حب لج . م ه2 بك 6 ظل

 / بفيريشللا“ )2  0 ه0. 42) 1505. ب ف. م4) 1595. هده., 220

 اهوبلطق. 72 0 <. 5



 اإل ا» ةخنس

 قارعلاب ملسأ نم ىلع كلاخ فلختساو ئراصنالا عس نب ريمع

 لون ىتح راس م ىنابيشلا ةتراح نب ىنثاملا مريغو ةعيبر نم

 اهب انصح طبارو «عهنم باصاف اهلها ىلع راغاف رمتلا نيع ىلع

 0ع برسحإ لوتس | ئتح ا هتوتا فاعضو عرشك ناك: ةدتاقم. هين
 ااا الي هلال كلذ ”ةةلدبأ / قجي ردبلا ب نيع سالت »

 وعد ناسبََش لوم مح وبأ ايلبسلا كلت نم ناكف ركب نأ ىلا اهب
 ”1 ىلعيلا يلوم, ةاييبع ولو * !هرمع_ ىلا :نب .ىلغألا تيع هوبا
 نأ كوم هريخو ةفر لوم هللا ىبع وباو فيرز ىنب نم راصنالا

 كَح © و25 راسيو راجانلا ىب. نزام. ىتب دحا رق ىراصنالا  كواد

 نبع نب بلطملا نب هةسَرُكَم نب سيق ليم فاس نب ندحن
 نب كلام ىنب دحا رث ىراصنالا بويأ ىبا كوم حلو فانم

 نب كلاخ لتقو «ناّقع نب نامثع ديم نابأ نب ناربخو راّجنلا
 رث رمتلا نيعب هبلصو ىرمنلا رشب نب /ةقع نب لالع كيلولا
 ءاوههل ءام ومو ىوس ىلا بلكل ءام وهو رقارق نم ازوفم ريسلا دارا
 لدف اليلد سيتلاف قيرطلا نكلاخ كتهي ملف لايل سيخ امهنيب 5

 لاقف سانلاب فلطنا كلاخ هل لاقف ىثاطلا ةريمع ىب عفار ىلع

 عفار هل بكارلا نا هللاو لاقثألاو ليخاب كلذ فيطت ىل كنا
 لايل سمخل اهنا اررغم الا اهكلسي امو هسفن ىلع اهفاخضيل دوغملا

 هنا كحيو كلاخ هل لاقف اهتّلَصَم عم ءام اهيف باصي ال دايج

 «©) © اهنم. 85) ( ةديبع وبأور 1505. ةلطيبعوزر 20 ىنعم ا و 12150

 01 ةكءافمط. ٠١ ءاالعي. . ] 0 ريح. , 2) © ليم. 2) 1ك0ق- ةمؤتحو

 هك. 117انو6 عصا. لمص م. 372, 861401. اب. رم) 0000. خبقع, 12150

 كك ظءعافلط. "ع



 |“ خنس لازلنا

 ةبدنو دجاسملا ىف هيلع ىلصو اليل ريع هنفدف ليللا « عم

 وكب وبا ناك ربع لقو ركب ىنأ ىلع ىوتس ام دعب ىنثملا عم سانلا
 نيح قارعلا «برح ىلع ادلاخ مما نأ قيوسي هنا ملع لق

 «ىلاو 4رفعج هبا لاق* كدركذ كتو هباحصا فرصب ىرمأ
 ةهناطلس ىف داوسلا / ىقش لدحأو * ركب نأ نأش ئهتنا تخديمرزآ

 نع نيملسملا ةلازا ل جنيب اميف سراف لا لغاشتو تام مث

 عم ىثثملا عوجرو رم مايق ىلا ركب نا كلم نيب اميف داوسلا
 ةريخلاب قارعلا لقا كنج نم ريهمجلاو قارعلا ىلا و ديبع ىبأ

 /ةلجدو ةلجد نئطاش ىلا هب ىهتنت تاراغلاو بيبسلاب ملاسملاو

 ؛هركب ىنأ ةرامآ ىف قارعلا ثيدح اذهف «مجتلاو برعلا نيب زاجح

 © هاهتنم ىلإ :هةلتبم نم

 م ناكسا نبا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 نمي ماشلا لصا نمي نا كمأب ةريخلاب وفو كلاخ ىلا ركب هبا بتكو
 الجر سانلا ةفعض ىلع فلخضتسيو ايف جرو ةوقلا لأ نم دعم

 ؛ةلبع اذه كلاخ لق كلذب ركب ىنا باتك ادلاخ ىقأ املف نم

 نوكي نأ ىندسح باكل نب ريع ىنعي ةلُمَْش 1ما نبا رسّيعألا

 درو سانلا نم ةوقلا لعأب دكلاخ راسف ىدي ىلع قارعلا جف
 يلع رمأو معلص هللا ليسر ةنيدم ةنيدملا ىلا ءاسنلاو ءافعضلا

 8) 1209. نم“ 6) 1505. تابو. |4) 1505. هاه. 4) (© ها

 م © 200. كلم. رك) 1ه5. اقش ٌنخأو, م0* هناطلسو هماّيأ َ

 م) 3216 ©6000. ةديبع. 2) © ةلجد ىطاشو. 2) 1205. هيدبم.
 م) 1طص 15طقلع همس د1 هدعطل 0107. 111, ونان1م2م© 01126 12237315233 ©

 موجع ءكتندط 115 20282113, 011326 1. 44 500. ع 10 ماشلا حوف أ,
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 ريشب «نيملسملا ىلع ىنتملا فلخت * نيبلسملا ىلع ركب ىنا ربخ
 ىلجلا ةرم نب كيعس حلاسملا ىف ةناكم عضوو ةيصاصخل ىبا

 نيكرشملاو نيملسملا ربخ دنبخيل ركب ىبا وحن ىنتملا جرخو
 لكلا نم همدنو هتبيت ترهظ دق ىنمب ةناعتسالا ىف ةهنذأتسيلو

 طشنا ادحا فّلخ مث هنا هربخيلو ءوزغلا هعطتسي * نم ةذرلا
 باو ةنيدملا مدقف هنم نيرجاهملا *نوعمو اهبيرحو سراف لانق ىلا

 هتضرم * مأشلا ىلا كلاخ جرخم دعب ركب وبأ ضصرم دقو ضيرم ركب
 هربخاف رمعل كقعو ىغشا كقو ىنثملا مدقف رهشأب 4اهيف تام هلأ

 /كل ليقا ام ريع اب عمسا مهل لاقف ءاجن رعب ىلع لاقف هربخل
 مهي كلذو اذه ىموي نم توما نا وجرأل ىلا ودب لعأ ثوم

 128 عم سانلا بدنت ىتح ىيسمت لف ين 7: نافذ نينثالا

 سانلا بدنت .ىتح ىحبصت الف ليللا ىلا ترّخأت ناو * ىتثملا

 مكنيد رما نع تسمظع ناو ةبيصم مكتلغشي الو /ىنثملا عم

 تعنص امو معلص هللا ليسر ىقوتم : ىنقيار قو مكبر ةيصوو

 رماو هللا رمأ نع 1ىنأ ىنأ ول هللو ةهلثم فلخل بَصُي رو* وو
 ىلع هللا خف نأو ارا ةنيدملا تمرطضاف انبقاعلو انلذُل هلوسر

 /مدرمأ ةالوو هلا هتاف قارعلا ىلا كلاخ باكحا كدراف ماشلا ءارما

 هحر ركب وبا تامو « هيلع ةعارط_و ه هب ةوارضلا لهاو «هذحو

 ©) 105. ىثثملا يلف. 2 3) 1505. © 14 ةزه6 لو 155 ىكلو.
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 ا” نس ا"

 ّليغلا هلو

 كوبا, كان وهام كرما يلج
 ام ىقبو سراف لهما فلتخاو هيوذاج زمرع مزهنم زاردبرهش تامو

 5 نأ ث نيملسملاو ىنثما ىحي ىف داوسلا نم « سربو ةلجد نود

 ىرسك ةنبا 5 ناز تمخد * ىلع زاربرهش دعب اوعمتجا سراف لقا

 املو الق ءزاربرهش نب روباس كّلمو تعلخف رما اهل ذفني ملف
 هلأسف 4 ناودّنبلا نب ءذاوُخرقلا هرمإب مق زاربرهش نب روباس كلم
 /كلذ نم* تيبضغف لعفف ىرسك ةنبا ءتخديمرزأ هجوزي نأ

 ؛ه مالكلا اذه نم ىيحتسا و لق ىدبع ىنجووتا 5-2 نبا اي تلاقو

 ملكو ب رابلا : فيش ىلا تيتعبف كجوز هناف ع 7: هيديبعت الو

 كتك نا:'اهل' لاقف فاخخت' ىنلا هيلا: تكشف مجاعالا كش 5

 دل د, لقيتي ذل ُديَقو هيلا ىلسأو هيف هيدواعت الف اذهل ةعراك

 ناك املذ شخوايس لعنساو 7 لعفو نلعفذ ةئيفكا انذ قتانيلت

 ؛5 هلتقف شخوايس هب راثتف لخد ىتح نازخولا لبق رشا يلو

 هيلع اولخد مث هترضحن روباس ىلا دعم اهب 7 لهن مث دعم نمو

 أطباو كلذب اولغاشتو ىرسك ننب تخليمرزأ نتكلمو هولتقن

 ©<) 115 1111, 560 5. ؟0ع., 1112 شوبر آ[205. ء ( ءىش هبو. 6) 11

 ناثذ تيخزو © راز تياخردز © 11810ءاعع ىهع. م. 399. ) ( عغ11
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 اناا راالا ل

 ىتح ةلاغلا بلطلا 6 اهيف اوماقاف ا هب اوزاج ىتح

 ىدعسلا .بيبطلا نب ةدبع لوقي .كلذ ىفو « ىتادملا ىلا اوهنننا

 لباب ةعقو ىهش ىتح هل «ةليلح ةرجاهل رجاه لق ةدبع ناكو

 ءلاقف ةيدابلا ىلا عجر ةدتسيا املف

 لوصوم /نيبلا هدعب 4ةلوَخ ٌلبح له
 ليغشم رادلا ٌديعَب اهنع تنا ما

 ك6 ناسف انحدلا

 بلا يَ ىف ع ْثلَح 10

 1ًةّيحاص ميا ٠ سور تع

 ا ليسم هلو 0 هل سراوف مهنم

 156 تلا ركذو لكاو نب ركب تانوبد ددعي قدزوغلا لاقو « ةديصقلا

 ل) اند ةليلخي 2) 105. زتسنأو 115 8. م., 11815 دتسابا, 1112 ةعسلبا
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 عم زخم ااا

 هيتبنج 5 ىلعو هيوذاج رمره لبقاو لبابب هدل ماقاو* ةقراح

 ضنا ملا ناك زاربرهش نم ىنثملا ىلا 5 8ذبكوشلو هدبكوللا

 ةاعر مه امّنأ سراف لها ءشخو نم ادنج كيلا نثعب دق

 ىتثملا نم ىتثملا هباجاف مب الآ كلئاقا تعسلو ويزانشلو جاجدلا

 ةريخو كل مش كلذف غب اما نيكجر دحا كنا امنا زابرهش ىلا

 و ىفو هللا دنع ا 5 /نيبباّذكلا مظعاف بذاك اماو انل

 متررطضا امنا مكنأف ىأللا هيلع انني ىذلا امأو كولملا سانلا

 ىيزانكلو ياجدلا ةاعر ىلا مكديك دب ىنلا هلل دمحلاف جيلا

 مش نم راررهش ىَِأ اسّنا ارلقو هباتك نم سرق لها ؛ عرجف
 ؛٠ نيش نادلبلا ضعبو ناسيم ىنكسي ناكو هئّشنم مولو هدلوم

 هب تبتك ىنذلاب انودع انيلع تأرج هل ا م

 ةودعب اولتتقاف لبابب اوقتلذ رشتساف 7ألحا كبناك !ذاذ جيلا

 ”ه«اسانو ىنثملا نا رث !ديدش التف ليال فيرطلا ىلع ايندلا ةارصلا

 سيداوللا» فوفصلا نيد قرفي ناك دقو ليفلا ”اوروتعا نيملسملا نم
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 1 | ما ةنس

 7 لستلا نك ىلع بايدللار لضعو + يكسألا ننعم: 21- ىب كابعم

 ىضر اذا ىتح ىميمتلا وربع نب مصاعو ىنملا لالب نب ثراحخلو
 |0000 1 نط ار كوك اهبح .نحاو ىلع
 عضوو 4 هناطلس ىف 6 ماقف مرا يف ةيبلل ىلا عجر رث رقارق ىلأ

 نبأ رازضا نالكمو اخ بيبلللا ىلع :اطهيق'' ناك ' هلل :ةحلشملا ق5

 .هاخا ادوعّسَم ريألا نب رارض ناكمو ساّنلا نب «ةبيتُع باطخل
 نم ملاتما لاجبب ءارمالا ع جرح نم لك نكامأ دسو رخآلا

 ماقتساو نكامالا كلت ضعب ىف ىدع نب روعذم عضوو ءانغلا لها

 يورخ كعب ةريمخل كلاخ مّدقم نم ةنس سأر ىلع سراف لفا

 124 ةريشدرا ىب وزاربرهش ىلع ا ةنس ميىف كلذو ليلقب كلاخ

 ىلا هجوف روباس ىلا رث* ىرسك ىلا :بساني نم رايرهش نبا
 هعمو فالآ ةرشع ىف هيوناج رمزف يلع اميظع ادنج ىنئملا
 دوتع ةريبلا نم ىتتملا يخغ هلابقاب ىتثملا ىلا ماسملا تبتكو ليف
 با ادوعسمو ىَتَعُبلا 1 هيتبَتجت ىلع لعجو اسما هيلا ٌمضو

 4) 151 هرم. زر طقم 232 ثراخل ىنب لالبو. 2) 18ردكا. م 4

 اهب. 42) 18 76:515 اذه هربخ مام ناي طمع 1هعم جط طق5 ةطآغز
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 زوم نس ماو

 مأشلاب تصئاتفا ةنيدم لوا تناكف ىرصب «ةانق لوني ىتح جوملا

 قاوذ اهنم يمخو قارعلا ٍددنج نم دعم نميف دكلاخ ىدحي ىلع
 ىلا بتك ««فالآ ةعست ىف ةاهب جلزانف ةصوقاولاب .نيملسملا

 اولق بّلهملاو ةكحلطو دّيحن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا

 ةرطش ىف جورخلاب ركب ىنأ بانك ههلئاو هج نم كلاخ عجر امو

 ال لقو ةثراح نب ىنثملا قابلا رطشلا ىلع فلخ ناو سانلا

 مددرأت 4 مكيلع هللا جف اذاف ادجن هل تفلخ الا ادجن نذخأت

 باكتا كلاخ هرضحاو كلبع ىلع تننا رث ماعم تناو قارعلا ىلا
 عدادعا و ىنثمللا كرشتو ىنئملا ىلع /عب رتأتساو معلص هللا لوسر
 10 ىقب نميف رظن مث ةبكع هل نكي من نم 2ةعانقلا لها نم

 دفاو ريغ وأ اذفاو معلص ىبنلا :ىلع مكق * ناك نم ملتخاف

 لاقف نيفصن دن مسق رث ةعانقلا لحما نم 2دادعا ىنتملل كرتو

 باحصتسا ىف هلك ركب ىأ رمأ ذافنأ ىلع الا ميقا ال هللاو ىنثملا

 ب الا رصنلا وجرا ام هللابو فصنلا ا وأ 5 خةباحصلا فصن

 د هيلع أكلت ام دعب دكلاخ كلذ ىار اًملف « هنم ىنيرعث 1 ىّنَأف

 نايح نب تارف نم «هضاعا نميف ناكو ىضر ىتح عانم :» هضاعا
 نايلعذلا ناسح ىنب ثرامخلو ةيصاصخلا نب ريشبو ىلجعلا , 3 تواشن ال يا * 2001

 ).( هع 18 هايم. 001. 010006 2ءلققلت ]] 6) 1205. 0.

 ) © © 155 كافاوو. )4.  105. هنولموت ام... 2,111 ىصَحْلو
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 اللا ١ نس

 ىرسلا ىلا بتك «#عيلا عطقي اشيج نا نوري ال «موقلاو

 ميعاربا نب قاحنا نع ديح نب ورع نع فيس نع بيعش نع
 | ام ادع انب راغاف لاق كد نب رفظ نع

 ناو نوراغل مهناو ةرمنلاو حيصملا عبصف هايملا نم هام ىتاوشفلا
 لويقيو ٍجينغي عيفاسو 00 هجو ىف برشتل ةقفر 5

 هركب ىأ 4شيج لبق ءىناحبص الأ
 001 لة تكل 4 الخ نفد طادخات يقنع نيوص

 مكقت يكلاف هدانساب دمج نب وريع نع فيس نع بيعش

 اهفاستناو ىوس ىلع ىلاخ جورخ كارم غلي اهبل لاق م دركذ

 7 غلبو طعار جرب و اوعيتجاف اهفاستناو ءارهب عيصم ىلع هتراغو 0

 122 راصف قارعلا ىلي امن اهدونجو "مولا روغت فلخ دقو ادلاخ كلذ

 اهيلا عجر ام دعب ىوس نم جرخن مل دبص كرمريلا نيبو منيب
 ةبتكلا لون مث فيرطلا ىلع نيملع نيم لزنف ءارهب ىبسب

 عيلعو ناّسغ هيلع ىقلف فصلا جرم رق فشمد ىلا اص, تح
 ثعبو امايا سرملاب لينو جتاليعو 8عكسع فستناف مهيألا نب ثراخمل 5

 0 ىنوملا ثرامل نب لالب عم سامخالب ركب ىلا ىلا

 2) 05. 3 ميقلا لع 07) 187 602: 551 105 ليمزلاو و 0

 ريمبلاو, 111 ريمثلاو 2 © ىقاكصا, ]8686 117, هدب قاكبمأ" اي

 عاج 0 181هنوءطعتتو 2 ىناللطع 1غ 2ءاذقطم ز)اززؤ 182 11

 | 20 قايعسات لآن 2)' عهد: لوك. 000-1 بيرق انإيانم لعل

 ىردن امو. 2 رك) 50ه]5 1505. 26ع6. ى) 1208. ع6 (0 5. فز (

 عيتجا. 4) 1505. غلب هلو 2:6 مورا تفقكلا»« ١
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 |" ؤئنس ملا“

 ام ةاوجرف لسبالا كلت نم ارشع ليخل نم ةدع 6 ه اوظتفا 190

 اًعرج ةفشلل اوبرشو ليخل اوقس رث نابلالا نم ناك اب اهشورك ىف

 قه. كايعضر ىف قرسلا 'ىلا'بتخ» يمل هطول الل ١
 نم هثلح ىنمع ةبلعت ىب هرقكم «ىب هللا ديبع* ىع فيس

 :لعجا دلال لق ىبراكملا «ءشيرح نب رركم نأ لثاو نب ركب

 ىَرُس ىلا مضْفُت همُأ رث نيالا /كبجاح ىلع حبصلا بكوك
 ةحاطو كيح هكراشو 8 ىربطلا رفعج وبا لق * ««يجّلدا ناكف

 نلاخ ىدإت سماشلا ح هحسفي تأ“ ئشخو وشبوة لن اسكان
 ظعجحشو ءاملا ىلع. متناو ىلا متكردا* ريخ لق كدنع ام ةاعفأر

 11 ابدع ءاضهتك ا نيبلَح اورطنأ سافل انتا هالو همر شخ

 ةرسبو ةنمي اوبرضأ لاقف امهيلع ماقف ناملع اولقو امهيلع اونأف

 الو منج اولاقف اهمّْذج اودجوف ملجيرلا ةدعقك * هةجسوعل
 ات جاوب دالاخسولا اوراثتساف متثتش ثيح اورفتحا لاقف ةرجاش ىرن

 نيقلث-ىننم هنا اذه 'ثدرو..اماةللاو زيمالا اهيا عفا لا ١
 ؛ةاوراغا مث اوّدعتساف ىنا عم مالغ اناو ةرم الا هثدرو امو ةنس
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 نع دمج ىب. 4) 0000. رفح, 560 ك. ةلموعااهطل7: مف. )كم5

 سشيرح سدح سشسيدرج 1 2 هيج. ]111 خمحر 111: قحدبو نك 106 1120ةخحاللا

 رار رلك ود: كتيناحلا اير 505 ضغفمب ء.ا #) 501115 105. 225عأن

 2) 0 اولون. #) 1205. 200. هتوصر © 200. لاق. 47) 105.

 عفارأ 07 105: ّىغلا مككردأ. ) 1كم5. 200. اي. 0) 1205. ها بب

 م) 151 لخرلا ةدقعك.



 اللا ا” نس

 دلاخ ثعبو «قارعلاب كلبع ىلا عجرات ماشلا نيملسملا ىلع هللا
 هريسعو ىراصنالا «دعس نب ريمع عم اهنم لّقن ام الأ سامخالاب

 مود ىلا ارئاس ةريللا نم لحضراف هلدألا ىلاخ ةاحدو مأشلا ىلا

 «هيف يرخأ فيرطب ىل فيك لاق رث رقارق ىلا ربلا ىف ىعط رث
 ثتايغ نع ىنتسبح اهتلبقتسا نأ مينا موزلا عومج ءارو نمو

 «هذخأي شويلل لمج ال اقيرط الا فعن ال 4لق ٍعَّلكف نيملسملا

 ىلا هبجج رلو هيلع مزعف نيملسلاب روغت نا كاّياذ بكارلا ٌّثفلا
 ال لاقف هيف اياد نايساملا بح لف ةريمع نب عفار الآ كلذ

 ىلع قأت ةنوعملا نأ اوملعأو «مكنيقي نلف 0 مكْيَذَف ىفلتك

 نأ هل ىغبني ال ملسملا ناو /ةبسلل ردق ىلع رجالاو ةّينلا ردق

 للجر تنا هل اولاقف هل هللا ةنوعم عم هيف و عقي ءىيشب ثرتكي

 ماوهتشاو اوبستحاو اوونو قباطف كنأشف ريخل كل هللا عمج ىق

 7سمخل 6ةقشلل اووزتف +دلاخ عرمذ* كلاخ ئهتشا ىنذلا لثم

 ن1 نمي دقات لك يظن. اهيقسشيا ام. ندقنو « ليخ لك بحاص رماو

 اورص رث لهتلا دعب للعلا اهوقس مث هب ىفتكي ام لالخل فشلا 5
 نيزوفم رقارق نم اوبكر ث اهرابدا « اوّلخو اهوعكو لبالا ناذآ
 اموي اوراس اًبلف مآشلا ىلي ام رخآلا اهبناج ىلع كو ىو ىلا

 ©) © قيعس ١ 012)2 2201. © 4ىر لاتعلم 2: 519. 6) 5.
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 |" خنس الاثأ 1

 نكلو ركب ىنأ رمأ ىلع ربصي ملف هنع اومجحاف مورلا هتباهف هزعف
 هكيلح اوفطعت مث رقدصلا هودروأ 2 ىتحح موولا هل تدرطتساف اهدروت

 لزنيف ربلا قأي ىتح اباه يرض ءادلاخ ربثخل قأو هعم نمو
 56 نلغشنل هللاو اولاقو هب اولونف كومريلا ىلا مورلا 2تعمتجاو الونم 8

 نب* كلاخ بتكو هلويخ: ائدالب كوت منع هسفن ىف * ركب ابأ

 نب ورع ىلأ ركب وبا بتكف ناك ىذلاب ركب ىأ ىلا و ديعس

 ابا ثععبو لعفف كومريلا ىلا ريسلاب ةعاضق دالب ىف ناكو ىصاعلا

 /امهنم دحاو لك رمأو نايفس ىنأ نب كيزيو حار نب ةديبع

 ؛مكودع نم دحا مكءارو نوكي ال ىتح ةاولغيت ال نأو* ةراغلاب

 هحسف كلاخ حوتف نم خفب ةنسح نب ليبحرش هيلع مدقو

 ةروك دانجالا ءارمآ نم لاجر لكل ىمسو دنج ىف .مأشلا وك
 اومدن عيفاوت مورلا تار اماف 7كومريلاب اوفاوتف* ماشلا روك ىم

 ركب ابا هب نودعتي اونك ىنلا اوسنو نم رهظ ىذلا' ىلع

 ذك ةصوقأولا اولون مث م هب اوجتثو » خوجتتاو عهسفنا جاتامعو اويتاعاو

 ديلولا نب كلاخ ناطيشلا سواسو مورلا نيسانأل هللاو ركب با لقو

 نا هرمأو ثيدلل اذه قوف ىذلا باتكلا 7 اذهب هيلا © بتكف

 تف اذاذ سانلا فصن ىف قارعلا ىلع ةثراح نب ىنثملا فلكس

 6) 1505. و. "1١")86كم51 500: اذ. "ع تورملا "رداظ

 ال د ل ل ا ناقتسنل. /) 55.
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 الل. زا يس

 نيملسملا عومج قات ىتح رس نأ هدجح نم هفصنم ةريخاب ركب
 كتلعف ام لثم دوعت نا كايأو اوجتناو اوجت ىف جنأف كومريلاب

 عوني الو كيكش هللا 5 نوعب نيانلا .نم عوملل مشي ل هتان

 ال ا نادشلا اكبر ىعفييللا هن ساشا »نم نجاشلا
 نأ كاياو لذخو رسخف بج ىكتلخدي الو كل هللا ممتي مهآف:

 بتك <« ءاومل ِ وو 7 هل و ع هللا نا 0 لعب هلك

 ءاطع نب كلما دبع ىع 0 لا قل اللا ع تا ملا

 نودعوي ةفوكلا لما نم مايالا لحما ناك لق ئتاكبلا ممتيهلا « ىع
 نك ةيواعم ءاش ام نولوقيو و هغلبي ىذلا ضعب كنع* ةيواعم

 نوركذي ام ضارفلا نيبو اهنيب ام نومسيو لسالسلا  تاذ باضعا م
 د تربع ناك ظاميف دعب ناك امل اًراقتحا عب ناك ام

 نع دمحم نب ورمع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا
 هللا يع ني, تيتو“ هن نبا رقط" ع :ميهاربا“ نب ناجحا

 دبع* نع ةبقع ّض بلهم او ةريغملا نع ةحلطو نامتع ىلا

 للاخ دجوا كنق هرب: ويا» ناك اع اولاق :ئرجالا هايس: 2:نب' ناجرلا هو

 "11 ا ددح تحب كلي" اطلا, دلا”طاغلا قب ' ىيعنت نب
 ند اناناخأ ناو ”!تلاخ -اننبا |ليضوا# خلا لمع“ ءاضواو ' قازعلا “ىلا

 ااا ا ا و ىلع ل تح راس ديس
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 مم نس "8

 صخشف ةدهيلا همض مأشلاب ىيذلا ءارمالا ىلع اريمأ «ديلولا ىبا

 لاقيو ةثام ىنامث ىف 1 ةنس رخآلا- عيب, ٠ ىف ةريثل نم دكلاخ

 ىقلو و ىراصنالا مارح ىبا هاهب فلخو مهب هرفظف ©ءادودنصب

 :عمزهيف ىلغتلا ريح نب ةعيبر هيلع دّيصحلاو 8 ئيصملاب اعيج 6

 ىوس لها ىلع راغاف ىوس ىلا رقارق نم «زوفف راسو منغو ىبسو

 ةكرأ ىلا مك ىنارهبلا ناعنلا نب صوقرح لتقو ملاوما مستكاو

 علتاقف ىيتيرقلا قا مث هوحاص رث اونّصحاف رمذت ةقاو هوحلاصف

 ّقاو ىبسو لتقو جمرهف عهلتاقف نيراوح ىناو :منغو عاب رفظف
 هراغاق طهار رم أو ةعاضق نم ةعَجشُم ونب «هحلاصف ««مصق

 دك 2 هد 5 3 3 35

 ةامطرأ ني. روسي  ةججوو ؛ ىو لنقف ه.ةاحاصخ موب 2 ناسغ ىلع

 لاجيلا أوبسف 011 و اوتاف ةطوغلا نلف نب بيبحو

 ىأ باتك ١دلاخ ىيفاوف /لاق ” ىيدلاخ ىلا لايعلا اوقاسو ءاسنلاو
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 ارا |ز*» نس

 ةعبس قى راسف دزالا نم لاقيو ةدثك 3نم «وريع نب عاطملا نبا

 ءاقلبلا كيزي لونف فالآ ةعبس يف ار نب ةديبع وبأ مث فالآ

 م ءةيباجل ةديبع بأ لؤنو ىرصب لاقيو نودرألا لبيبحرش لونو

 سانلا بغر مث 2 تابرعلا رمغب * لزنف ىصاعلا نب ورعب مهزمأ

 هنف مأشلا ىلا ركب وبا ههجويف ةنيدملا نوتأي اوناكف داهخل ىفة

 لك هءريصي ديزي عم ريصي نم مانمو ةكيبع لأ عم ريصي نم
 بام /م ملص ماشلاب ناك متلص لواف اولق ««اوبحا نم عم موق

 ىو 9 هقيرط ىف هب ةديبع وبا رم ةنيدع تسيل طاطسف قو

 مورلا عمتجاو غحلاصف معلصلا دلأس مث دلئاقن ءاقلبلا ىم ةيرق

 نايفس ىنأ ىب كيري يلا هجوف نيطسلف ضرأ نم ةبرعلاب اعمج

 مآشلاب تناك برح لوف ةاولق «عملل كلذ ضفف ىعابلا ةمامأ ابا

 عمزهف نئادلا :لاقيو ةتثادلا اوتا مق ةبرعلاب ةماسأ ةّيرس دعب
 دهشتسا رفصلا يرم تناك مث جنم اقيرطب لنقو ىلهابلا ةماما بأ

 ارأ 0 مراجحوردأ  عانأ ئضاعلا ني ةيعش .:ب :ىلاخا 2 ةضيق

 3< ؟نييلسلا نم هدعو نلاخ :نهشثساف ١ 6 ىورانغ: مو ' فالآا#

 نب دكلاخل انبا ناك ةوزغلا هذه ىف ليتقملا نا ليقو ميرفعج ىبأ

 كلاخ* ركب وبا هّجوف «هنبأ لتق نيح زاك ١دلاخ ناو دكيعس

 ه) 1طط 332]230 ص. ماك عع حلوم. *")* هللا لبع. 86) 5. نب.

 ب يبا ار 6 تابرعلا وريع. 6) © هد. رز 505, -
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 ا انس الادب

 نم تسنأو تكرذدا امل ىلا ةعاضق نم لج“ 6لق تيارا

 هيلع تللذف هنم بيصأو هعم نوكا لجر نع تّلأس ىسفن
 © ثيدشمل ١35ذه صتقاو

 نع :ناحا قبب قمح. نع ةفلش اش لق قي نا

 كيوي عم: نرخ موقلا راس ' نيج هكر هركب ايا عزرا: نانلليكا نبأ قالك

 نم غرف املف بكار كيؤيو ئشمي ركب وباو هيبكوي نايفس ىأ نبا
 ىضمو فرصناأ ةقمأ ةقللا كعدوتسأ أو مالسلا كُن 0 لاق :تبصو

 وبا م ةنسح نب ليبحرش هعبت مث ةيكوبتلا «ذخأف ديزي

 فقيوطلا كلذ اوكاسف معبر ىلع امهل امد ارجل "نب ةحيبع

 10 مورلا تملزنو 9 تابرعلا رمغب * لزؤسن ىتح ىصاعلا نب وربيع رخو 114

 ورخيا !ىراذت:عيلع *اعفلا «ةليعبس ف" نلت ارت تل

 هل -ةركذي وكب نأ: للا ىئضاغلا ىبا ورع" باتكعاهمأوااهببأل لكرلا

 وو ىصاعلا نب ديعس نب كلاخ رخو هذيتسيو مورلا رما

 :ىواعتف هيف رطمتسي ريطم موي ىف مأشلا ضرا نم رفصلا جرب
 15 ىلا ىلا بتك ىصاعلا نب ورمع ناك دقو دولثقف مورلا ح دلعا ةهيبلع

 ديز وبأ امو «رفعج وبا لاق . 4« «هذستسيو مورلا رما هل ركذيا ركب
 نأ :لبق .تركذ دق ىذلا. دانسالاب :نيح  ىب؛ ىلع :نعا تدك

 ىلا اهجوتم نايفس لأ ىب ديزي جورح دعب هجو حل ركب ابا

 هللا دبع نب ليبحرش وهو لاق ةنسح نب ليبحرش مايأب مأشلا

 ©) 0. ع. ف." _ 2):لكمو. هدم )128 25ءتم]م 2 43ي0 0 كا

 م... 214.2 )2  1205, 200.1هل2 05 2) 105. لخحخ.ا رز ركع عبرأو
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 01 ممن اس

 ىتم ْلشف كلذ انذ ةأاذكو اذكب هرجتري وجار كب رم اذا

 01 ولع نيدكا)ا لمت انغيلخ خانت ىحح هللذبا تدكوف
 /لاجر غلبم تغلبو ىموق تيسأر ىتنا مث هقبصا ءلام لوا وهف

 و ةهتيب ىع تلأسف هتفرع ءاملا كلذ ىلع انب رم اًملف برعلا

 غتربخاف ىدعب 1 دافتسا 7 نينبب ةعينان ا اولاقو هوفرعي ملف 5

 بحت ام ىلا نوكي ام برقا هتاف اًذغ ةانيلع ْدْعَأ * اولاقف ىربخ

 !ىل سلجأت* هرّدخ نم يرخأت هيلع تلخدأت مئيداغف ةادغلا

 ةينعطتسيو ثيدحلل برطي ”لعجو عمستو ركذ ىتح هركذا لزا ملف
 قفي * ناك ام ضعبب «هوقرفف غنايبص ىلع انلقثو انسلج لاطو

 امو متننك لق لاقف هلقع كلذ قئفاوف هردخ لخديل هدنم

 هتبصا الا هلأ نم ادذحا عدا رثو هتيطعاف لجا تلقف و عزفا

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك 4. تلترأ رث فورعمب
 ثابقل مكحلا نب ناورم لق لق ىربقملا ديعس ىنأ نع فيس
 مدقا اناو ىتم ربكا هللا لوسر 2لاق معلص هللا لوسر ما ربكا تنذأأ
 بخجتا هامو لاق نسل ليغلا /ىّثخ 4لق كركذ لعبا اف لاق هنم 5

 ى

 ه) 10و. رجري. 65) © هت. ) © كلذك تنكف. 4) 505:
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 )| نس اراك

 نللمحت ىسرف تبكر رث ةادغلا تيلصف نمقف جيل 52

 قيبلطي اوجرخو اعجار تأفكنا رث هتلتقف باوبلا « تنعطف هيلع

 ىحاص ىلا تيعفدف نيمك ىل نوكي نا ةفاخ ىنع نوفكي اولعجن
 ىهتنا نيمك اذه اولق هوا, املف 5 فقي نأ هترما ىذلا ىدآلا

 5٠ انبحاص ىلا انعفد ىتح ىبحاصو انأ ترسو اوفرصناف هنيمك ىلا

 نأ ةديبع وبا مزع دقو نيملسملا ىل انيهتنا ىتح انرسف ىناسثلا

 ةاولزن ىتح* اولحرف هانأف هرمأو رع ىأر هيتأاي قح حربي ال

 ىريمحلا مق نب بعك نب ريشب كومريلاب ءفلخو فشمد ىلع

 ىغ :فيس..ىع بليعش .نح.ىرسلا ىلا, و بتبك , ,إ 4 لبخ 5

 « ىف تنك ثابق لاق لات كيعس 7نأ نع دعس * نب هللا دبع

 أنب رف اريثتك 2 الفنو اريخ* انبصا دقو كيمريلا + يفب دفولا

 تكردا نيح ةيلعاجل ىف هتعبتا تنك دق لجر هام ىلع ليلدلا
 1 ىسيفن انوا

 7 ناك دق برعلا ةلباير نم. لابير 7 !ذاث 5 دق لاقف هتربخاف 112
 : ا /
 هام رجكلا ريغ نم 0كلذ رادقمو اهمداب روزج مكاع مييلا ىف لكاب

 ليقيو ابيرق ىنعديو ئل ىلع ريغي ناكو ىنتوقي ام الا هنع لضفي
 هشسل

 2) © تنعطر» ههتتعطن. .,, 2) © 2007 ىلا . 01159: ىشا

 4) 05. | أدق. 0012 اوفلخو. رك) 512 5029051 ءاتنت 1214: 1
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 34 قادما علو ةتمامأا قل + نع مساقلا نع مُطم نع فيس

 اولق مخايشا 6 نمو ماشلا لما نم لاجر نع نانس ىب ديزي

 ليللا عم مورلا هللا مزه كلاخ هيف رمأت ىنلا قيل ناكلاامل

 عديدانص هللا لتقو ركسعلا يف ام اوباصاو ةبقعلا نيملسملا 2 ليصو

 تيتناو قراذتلا ذخأو لقرف اخا هللا لتقو عناسرفو «عاسوعرو :
 هنيب صم لعجت لحرف صمح ةنيدم نود وهو لقرع ىلا ةمزهلا
 فشمد ىلع رما ناك امك اهيف مدفتخو اريمأ اهيلع رمأو مهنيبو

 راص املو 21 جنونفتي الويخ 7 جومزه و نيح مورلا نوملسملا عبتأو

 نوملسملا لحتراو ليحرلاب ىدان ةسهزهلا دعب رمالا ةديبع قا ىلا
 كتتثعبف ةمامأ وبا لاق 2غ رفصلا جمب مركاسع اوعضو ىتح عافحزب 0

 [ةطوغلا تلخد ىتح ناسرف ىتم ةرفصلا بم نم ًةعيلط

 تغلب دق ىّبحاص دحا لاقف اهتارجتتو اهتايبا نيب اهتسكف

 ىتح «كناكم فق تلقن ”انكلهث ال فرصنأف ترمأ ثيح

 ىف سيلو ةنيدملا باب ىلا نععفد ىتح ترسف كيتآ وا ه مبصت
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 "1 خنس م.

 جرخو ةصوقاولاب اولونف نيصح 6 عماج ©« عساو دحاو* لينمب عرما

 فستناو ىوس ىلع علط دق ادلاخ نأ هغلب اًملف صمح لونف
 هئاسلجن لق هءارّذع ماباو اهحاتفاو ىرصب ىلا 0 علاومأو هلها

 2 نأ ميقلا ءالوه عم مكل ماوق ال هناف مولتاقت ذاقن : ال مكل لقا ىلا

 :ىتح دحا جل مقي الف /عرابت هل دنجج هديدج نيد جنيد
 كيلع ىنخلا ضقآو سانلا الو كنيذ نع ّلتاق اولاقف ىلبي

 دونج 0تلون املو «مكنيد ريفوت الا بلطا يش فاوشلك

 مكريما مالك كيرن انا نوملسملا #عيلا ثعب كومريلا نيملسملا

 ةديبع وبا هاتأف هل ننأف هوغلبأف + هملكنو هنأن اييعدف هقاقالمو

 0 0 3 رارضو ماشه 3 ثراللو لوسرلك نايفس. نأ« نبا قير

 اور نوتلث * ذتموي كلملا ىخا عمو ليهس نب لنج وباو

 “4 3 اهيلا اوهتنا اًملف لبيد نم اهلك اقدارس 8 نوثلثو ةركسح
 ىلا, زوبف اان زوبأف ربل نكشنإ 3 ”ولاقو اع 1 بلع اولخدي

 ْلّذلا لوا اذه «مكل لقا ثا لاقف لقره كلذ غلبو ةديغ شو

 هو هنيب. تأني.رثو - موعشملا نولوملا نم: مورللاليوو شا الفا لشلا ١

 م ناكف هاودعتاو هباكتاو ةديبع وبا عجرذ علص نيماسملا نيبو

 نع بيعش نع ىرسلا كل نفكا ى« فلا ءاج ىتح لانقلا 0
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 ناكر ا" نس

 مور * نم لجر كومريلا لقال اثيغم ماشلا ةدمدقم هادلاخ ىقل

 وا فلا ىتتام ريتك عمج ىف مورلا نا كلاخ اي لاقف «بوعلا

 دلاخ ءلاقف لعفأت كتيماح ىلع عجرت نأ تيار ناف نوديزي

 هنو هيجوت نم و ةارب رقشالا نأ تددول هللاو ىفوخضت م مورلابأ

 0010 ا دلل يعيق الح هللا ةيوبع .وقحسر اوفس
 | ا نع تبول نيب ويدل" نعب فيس عا :بيعشا' نع
 ركب نأ ىلع ىضق ىنذلا هلل ديل ذنتموي كلاخ لق لق شيهج

 اك رع ىلوائدلا هلل تاو: ره نم نلا» بحا ناكو تملا

 ال لل لا هديتك ديب كوبحتو ىمرلا>رقب/ ركب قلل, نع ىلا ب ضبا

 نوميم نب ورمعو 7ةحلطو كمت نع فيس نع بيعش نعال
 حن ديعس نب دكلاخ :مزهم لبق يح لقرم نك دقو الق

 هنم نخل برقب ربخل هاتا هب ميقم وه انيبف سدقملا تيب
 ناو موقلا ءالوع اوساتاقث 3 نا ىأرلا نم ىرأ لقو مورلا عمجت

 اوذخأتو مآستلا تجرخا ام فصن موطعت نأل هللاوف عوحلاصن

 ىلع :مكوبلغي نأ نم مكل ريخ مورلا لابج مكل مقتو اًفصن 5
 هنتخ رخو هوخا رخنف مورلا لابج ىف  مكوكراشيو مآشلا
 ثعب هيلع نودريو هنوصعي مآ, ايلف هلو ناك نم هنع عداصتو

 نوملسملا عيتجا املف !دنج كنج لك ىلا هّجوو ءارمالا رماو هاخا
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 ١ نس ارازكإ

 نيع ذثموي 70 «ىكديدش لافت 6 دعب « اهجوز عم كتنناكو

 تا تحي 5 : 0
 ىللا بتك ««6ءهةيتح وبا هنيع نم سلا خاف نايفس ىأ

 هع 2625 ب

 /ةاطرإر نجر كيووت نم :رينتسملا :نع .هلفيسا نض ييحص
 ةيسداقلا تنهش زو كومربلا .سهش دلك زتشالا نالت نيم ٠0

 ع ْة هما 2 2

 لاقف ىدايالا مالغلا اناو ,ماهذخ ىمورلل لافقف نيتيرض افلتخاف
 35 -َآ -ِ 04 1 ب

 ىموق نم كنا ال ول هللاو مأ كلتم ىموق ىف هللا رثكا ىسموولا

 نع ىرسلا ليل هلال 3 جنيعأ الف نآلا اماف مورمأ ا

 00 تيل كيعس نب قابأو كيعس ىب ورمعو ا نب ةملسو

 - ورع نب قفكتعي دعب تام نيا ىندي دف 1 كديعس ىبأ

 يحس سارا ىقبف

 15 ىرسلا يلا بتك “«  ىصاعلا نب ماشهفو نانيفشلل نب رابقو

 لاق هيبأ نع نوميه 7# نب وربع * نع فيس نع بيعش نع
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 را مز“ نس

 اا نع سلا للا دبع ١ >4 ةلقبت ىف اوبيصاف: ةينارصفلا

 5 هلون ىدنخل لخد هامل فراذختأ قاور ىف وتو ةليللا كلت نم

 0 سلا اء اوحبسلا يح نالنلا لققو هليخت هن.«تطاخغلو

 هيبأ نع ىناسغلا نامثع ىنأ ىع فيس ىع بيعش نع ىرسلا ة

 ىف معلص هدهللا ليسر * تلتاق فثموي لهج ىأ ىب ةمركع لق لآق

 توملا ىلع عيابي نم ىدان مث مييلا مكنم ةوفاو نطوم لك
 106 دوجو نم ةئام عبرا ىف روزألا نب رارضو ماش نب ثرامل هعيابف 2 مه 0 0 .

 ءاوتبتأ ىتح ىلاخ طاطسف ماّدق اولتاقن جهناسوفو نيملسملا

 /لاق «روزالا نب رارض و هنمو مأرب نم الا اولتقو اًحارج اعيبجت م

 حاسب لعجو هفقاس ىلع ةسأر عضوف ةمركع نسب م ورعبو :هذخ

 ةيتنكلا ىبا معز الك لوقيو ءاملا ايهيقولح ىف رطقيو امههوجو نع

 اذيسا| ىع :تيعش , قع: قرسلا ىلا بعك +3: <« ىهشتسن .الا انا
 ٌٍ ه سو

 ناكو زمامأ ىأ نع ناموأا كديع نب مساقنلا نع سيمع ىأ نع 15

 نب نلتاق ءاسنلا نأ 3نماصلا  ىب ةدابعو وه كوميلا دهش

 ليج ا ىف نايفس ىا :ةنبا هةيؤيوج تجي ةلوج ىف..كزمريلا
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 |* ذخنس 1

 ةجرج بيبصأ مق بورغلل سمشلا حونج ىلا راهنلا «عافترا ندل
 امهيلع ملسا نيتللا نيتعكرلا الا اهيف كج ةالص ٌلصي رثو

 نإ 0 مورلا عضعضتو 6 اهيا رصعلاو ىل وألا نيالا" كل
 نرطملا عساو علتاقم ناكو ملجرو ةليخ نينا نا :ىحت لشاب

 م غلجر 4 اوكرتو 6« تبهذ ابهذم ةليخ تدجو الف برهم قيبض

 سانلا رخاو ءارحصلا ىف غب لتشت جليخ تجرخو عفاصم ىف

 مورلا ليخ نوملسملا ىار املو مخيفلا دعب اوّلص ىتح ةالصلا

 ىف تقرفتف نبهذف اهوجركج رثو اهل ءاوجرفا برهلل تهجوت
 مده اينأكف م عوضفف لجرلا ىلع نوملسمل»و كلاخ لبقاو دالبلا
 و ةصوقاولا ىلا اودعف هيلع ديكاقاف هقدنخ ىف اويحتقان طئاح مب

 لاتقلل نينرتقملا نم ربص نمف مريغو نونرتقملا اهيف ىرع ىتح
 9 ةرشعلاب سكحاولا :ىرهيف هسفن 7 تعشج ”نم هب ىرع

 ىف ”تفاهتف 7 فعضا ةّيقبلا' تناك نانثا ىف املك هنوقيطي

 كلا اول دعم فلا نونمت فلا ةثامو نورشع ةصوقاولا
 اوس ناكف :لجرلاو . نيكل نم ةكرعملا ى "لشق “نما حشا الا

 فارشاو مراقيفلا 0لطجتو ةئثام سمخو افلا فتموي سراغلا

 5 موي ىرذ نأ بح ال اولقو اوسلج رث ماسنارب مورلا فارنشا
 عنمت نا عطتست ل قاو رورسلا مي لير نأ عطتسا 08
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 رث ازر» خنس

 ةدحاو انتلزنم لق مييلا رمالا اذع ىلا مكبيجيو مكيف لخدي
 هيلع داعا مث انرخاو انلواو انعيضوو انفيرش انيلع هللا ضصرتفا اميف

 نم مكل ام لثم دلاخ اي ميلا مكيف لخد نمل لح ةجرج

 يبدبس دقو ةكرواشيا انغيكو لاق لضفاو معن لاق © رخّشلاو رجلا

 نيب ىح ومو معلص انيبن ةانعيلو رمالا اذع ىف انلخد انثا لق

 فقخو تايآلا انيريو بتكلاب انيبخيو ءامسلا هرابخا هيتأت * انرهظا

 متنا مكلاو «عيابيو ملّسي نأ انعمس ام عمسو انيار ام 4 ىأر نمل
 نف ٍيِجحلاو بئاجتلا نم انعمس ام اوعمست رثو انيأر ام اورق مث

 ةجرج لاق انم لضفا ناك ةينو ةقيقك مكنم رمالا اذه ىف لخد

 للص نعل ىدللاو  لاقاارع فلات قو كدا زو مق حض ىقلب هللاب م

 دول ام كرام ماو و ةشحو مكنم دحا ىلا الو كيلا ىنام

 مالسالا ىنملع لاقو ىلاخ عم لامو سينا بلقو ىنتقدص لاقذ هنع

 ىلص مث ةءام نم* ةيرق هيلع 7ىشف هطاطسف ىلا دلاخ هب لاف

 104عنم * اهنأ نورب و كلاخ ىلا هبالقنا عم مورلا تدلهو نيتعكر

 ةمركع يلع ةيماكملا الا هفقاوم ىع نيملسملا ةاولازاذ ةةلمح ؛5

 لالخ مورلاو ةجرج مهعمو كلاخ بكرو ماشع نب ثراسملو

 فحرف جمفقاوم ىلأ مورلا تمعجارتو اوباتف سانلا ىدانتف نيملسملا

 نم ةجرجو كلاخ هيف برضق فويسلاب اوحناصت ىتح كلاخ مب

 رجولاو. 2) 505. 7) 181 انعباتو 14 انعبتأا. -6<) 55 انيتأي
 رابخاب. 42) © 200. لثم. ) 616 ا عبانتيو. رك) 1505. ىنقلات. ع : ه2
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 ادد فس الكب

 قخاو فقف تنسحا هلق قنلل ةدب ربخا* ىذلاب هربخاو هيلا .

 هرشنني نأ كلذ رهظا ب نأ فاخو هننانك ىف هلعجو باتكلا

 لوسرلا وهو كلاخ عم ميز نب ةيبكم فقوذ كنمل رما هل

 كلاخ ىلا يخل ىدانو نيفصلا نيب ناك ىتح ءةجرج خو

 و ىتح نيفصلا نيب هفقاوف هناكم ةديبع ابأ ماقاو كلاخ هيلأ مخ

 ةجرج لاقف هبحاص اهدحا نما دقو مهايهيتباد قانعا تفلتخا 108'

 ىنعداخ الو بذكي ال ركلا اف ىنبذكت الو ىنقدصا كلاخ اب

 افيس مكيبن ىلع هللا لزنا له هللاب لسرتسملا حداخ ال ميركلا نلف
 لق ال لق «هتمره الا ,موق ىلع هّلسن الف هكاطعان ءامسلا نم

 ,”هيبن انيف ثعب لجو رع هللا نأ لق هللا فيس تيبس مف
 انضعب نا مث اعيمج :هنع انيأنو #هنع انزفنف اندحف معلص

 هدعابو هبذك نميف النسكف هبّدكو هدعاب انضعبو 7:دعباتو هقدص

 لاقف ةدانعباتخ هب ان؟دهف انيضصاونو انبولقب طخا هللا نا مث هلئاقو

 وصنلاب ىل اعدو نيكرشملا ىلع هللا هّلس هللا فويس نم فيس تنأ

 ,و نيكرشملا ىلع :«نيملسملا نشا نم ان كلذب هللا فيس نيمسف

 قوعدت ام ىلا نربخأ كلاخ اب ةجرج هيلع دعا رث «ىننقدص لاق

 رارقالاو هلوسرو «دبع اديحص ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش ىلا للق

 هعنمو ةيزجاف لق مكبجاي ر) نف لق هللا لنع نم هب ءاج امي

 ىخلا ةلزنم اف لق هلئاقن رث برحح هّتِذون لق اهطعي ل ناذ لق
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 ركل |“ نس

 لاتقلا ابشناذ بلقلا ىتبتج ىلع انكو عاقعقلاو ةمركع كلاخ رمأف

 دارطلا ىف كاقلأ ىنتيل اي « لقو عاقعقلا رجترأو

 هدارولا 2كتبلَح ىف تذأو ءدارولا لقكجلا 3 مانعا لبق

 ةمركع لاقو

 نا كلذ ىلع م نافذ ناسرفلا دراطتو سانلا محتلاو لانقلا بشنف

 عربخي ملف بخل هولاسو لييخل :تذخأف :ةنيدلملا نم ديربلا مدق

 هحر ركب نأ توب ءاج اينأو دادما نع مربخاو :مالسب الأ

 هسا* ركب أ ربخ ةهربخاذ !دلاخ ةهوغلباذ :ةديبع ىأ* ريمأتو

 ©) 8 00 5 116): 000 لعا اب لق مث دوسالا - 1

 كلاخ راصو لاق نيركاشلا بك هللاو ديعس هل ركشو هتلزنم مركا

 زف عاقعقلا ةمدقملا قف ناكو ةيار لك لعال مالكلا اذه ليقي هضر

 ليقيو رج وب وو لجو هتيأر. 6) 8 مازنخعأ» © انهتتق 1814 ءانسم

 2هدءع/20 2) 8 5. م., 12 كتيلح. ) 8 تياتعتأ 20015 طققعع

 7015: امو كلاخ رد هللو نوملسملا لجو تايارلا باكتا تلجو

 موب ناكو رغلاو ركلا رثكو ناسوفلا دراطتو لاق مويلا كلذ ىف لع

 ذكر يب 1 «دابع 6 0 هللا ليناو هلثم ا 2 2

 /) 505. 1 ى) آخ 1 9 0 3 طعاسلع © هغ 128

 ىلعلل )0,111 «14 هس. 2) 0 هضر رمع. 4) 1205. وغلب ايّلفو

 آ14 هوغلبف. 2) 1505. هبخاو هرساف.



 | ةنس رك

 3 2١ نارك 0

 فيلح ىعكاشالا هللا دبع نب « ةبراجو سودرك ىلع ةمصع

 بأ ىضاقلا ناكو سودرك ىلع 3ثابقو سودرك ىلع ةملس ىنبل

 عئالطلا ىلع ناكو بروح نب نايفس وبا صاقلا ناكو ءادردلا

 «ادوغسم نب هللا نبع ضابقألا لع نو ميضأ ب 1

 5 ةكالطو :دمح نع فيس .نع بيعش نع ئّرسلا" ىلا ءبتك

 دادقملا ٌىراقلا ناكو اعيمج اولقو» 4 نامثع نأ ثيدح نم اًوكن

 ا ورقم نأ رذَب /دعب معلص هللا لوسر ءىس هلل ةّنسلا نمو
 ىلع كلذ كعب سانلا لني منو لافنالا ىهو ءاقللا دنع داهجلا

 نا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك ه«كلذ
 0 دهش الق كلاخو ةدابع نع ىناسغلا كيسا 2نب ديزي نامثع

 .ةثام :نم وحن هيف معلص هللا لوسر باكا نم لىجر فلا كومريلا

 سيداركلا ىلع فقيف ريسي 8 نايفس وبا ناكو الق ردب لفا نم

 مورلا ةداذ هاو مالسالا راضناو برعلا ةداذ مكّنا هللا هللا ليقيف

 ىلع كرصن لرنأ مهللا كمانا نم مهي ا!ذحم نا مهللا كرشلا راصناو

 !لاقف نيملسملا ّلقاو مورلا رثكا ام دلال لجر لقو الق «كدابع
 لقتو رصنلاب دونم رثكت امثأ نيملسملا رثكاو مورلا لقا ام كلاخ

 هيجون نم ةارب رقشالا نأ تددول هللاو لاجرلا :ددعب ال نالذخاب
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 ش
 ًالاق ءهريسم ىف ىفح لق هسرف ناكو ددعلا ىف اوفعضأ جَنَأو*

 ©<) هتراحر (ةادسر كك. 1طص 3])220: 1, ؟ ا“. )6  105: كاَتَقَ

 0ع ؟هعءدلا انانععدع ى هك 20ه:ءلناهقغ/: عار ةصصمأ. 2 ءةا آد 1130]ةن

 111, م.  ء) 8 طقصع 6]620. 0830. 4) 1505. وريعع 6) 505.

 اهنس. /) 159. مم. م) 155 ارقت» 4) 8 200. نأ. 2) © هده
 /) 85 فسوي. 42) 15058. نردعت.
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 اركيف مإ»  ةكئسس

 دبعو دكيعس نب كلاخ هعمو © سودرك ىلع ليبحرشو سودرك

 طمسلاو شودرك ىلع 6 ةسبع نب وريو سودرك ىلع 3 سيق ىب هللأ

 نب ةيواعمو سودرك ىلع عالكلا وذو * «سودرك ىلع دوسألا نبا

 دك ىلع ماتبمحا نب ورع نت ءبّدْنجو 8 رخآ ىلع جيدح

 7 ةرجح نب سيقلا دبع نب طيقلو 7 سودرك ىلع نالف نب وربعو *

 ديزي ةرسيملا قو 2«سودرك ىلع ةرازف :ىنب نم رفظ ىنبل فيلح

 وذ بشوحو سودرك ىلع ريببؤسلاو * سودرك ىلع نايفس ىأ نبأ

 نب ”فوع نب 1كيز نب ورمع نب سيقو سودرك ىلع 6 مْيَلُظ
 راجنلا ىنبل فيلح نزاوم نم ةعصعص نب نزام نب لوذبم

 نم راّكنلا ىنبل فيلح هللا ىبع نب ةمصعو , سوندرك :ىلع*

 قورسمو 0 سودرك ىلع روزا نب رارضو * سودرك ىلع كسا ىنب

 ىنبل فيلح ورهب نب ةعيبر ىب ةبيتاعو © سودرك مىلع نالف ىبا

 2) 25. رخآ. 6) © رش. ه) 105. ©« 0 طل ظاةسيعر ل1

 ةهسلعر 5ء0 111 عدع لل ص ء0م016ع ماتصعأانا3 511220516153 65[:

 17ممنعمم14 مع م. 72ه. )42  8 هات. 2) ©0004. ط. 1. بابخو.
 5ءعاتل15 51151 111, ءم11. 1طط 104. !ءلر 2, 1105. 228. 21ه, 32, آد

 طقلزدم 1, هم. ,**1١8[ 2ءاملط. زا, 14ش 11, "إزرع ]ص 177287 1

 ءأ ةمان0 1طن 32]130 2. 1522 2م ع0 ورم نب بابحو 560 طذع

 مئمماعغوم 2011 7172م رك 2205 دك حلاو 12150: 5

 م0006 جا1هغ5 200. 1طصد 10غ. مير, 1طط 1001. "11. ى) 0 هدت. 0

 سودرك 5. رخآ. /) 05. ةرجكاب 1 ةرجابو 15

 كرت 212لزدع 111, 114 دمرصعس 371 هه: 2) ( ع 18 هدم. م) 8

 عالللا وذو. 4) 15 ديزي. ) © ثوغر 2216, هك. 1طص 830زةم 111,

 ةزاز 1505. 200. اوهو سودرك ىلع. 2#) 1205. هت. 5) 0022. مث) 05.

 © ( ىلا 2 7) 111 5ءءاتكات5 5اخ23: 1205. عا 8 رهبر 0 رهن.



 زم نس ميو

 لعجو ةديبع ابا هديف ماو سيدرك بلقلا لعجت سيداركلا

 نب ليبحرش اهيفر ىصاعلا نب ورع اهيلعو سيدارك ةنميملا
 نايفس نا ىب ديزي اهيلعع سيداك ةرسيملا لعجو ةنسح

 درع“ نب ' قعقلا, ىارعلا لها "سيئارك_ نم 3و ل
 5 سودرك ىلع « منع نب ضايعو ىدع نب روعنم سودرك ىلعو

 سودرك ىلع ةلظنح نب دابزو سودرك ىلع ةبتع نب 4مشافو

 ىب ةيحد* مديعس نب دلاخ* :لاذ قعر نيسودرك هن كلك

 نب دكيزيو سودركك ىلع سيقلا ورماو سودرك و ىلع ةفيلخ

 ىلع ةمركعو 8نمودرك ىلع ةديبع باو * 1 سودرك ىلع 7 سنك

 ؛ ىلع دلاخ نب ناجرلا دبعو 7” سودرك ىلع 17 ليهسو سودرك

 ةيلسم نب بيبحو: «دتس يشع .نامف نبا«ةتموي ضو 00

 دلاخ نب دكيعسو * سودرك ىلع  ةيمأ نب ناوفصو * سودرك ىلع

 رامخكل ىذ نباو سودرك ىلع نايفس ىب رولا وباو 7سودرك ىلع

 ىلع دايخ نب ؛ ىشكم نب ةرامع ةنميملا فو «سينرك لك

 ©) 2 ديلع., 22) ظ0و5..عا 8 ع. قف.. 62) 150855755 ذا راعع

 هز مانو. 1105. هرم. طمع ءأ 5600. 0 سودرك ىلع سبقلا ورمأو.

 2 8 ىلع رك © كلاخ نب ليعس م) 8 هنن. ) 105. سنك

 1 سن“ 2) 8 طقعع هدرح. 120ع ه ديزبو. 2) 13 622

 105 د !هءعم 200. سودرك ىلع كلاخ نب دكيعسو. 5عصسص0. 0

 سودرك ىلع كدلاخ نب نامرلا كبعو 0 هد». 7) 1205. 200. ىب

 وريح 70 105 رخآ. 0 2) 1505. همت. 0) 0 همت. م) 1505. ءانتت

 اطقع هرحر, 77104 ذات 222. 2. 2 2) 1 ءمصز. ؟ععنسلانطت 767/4

 مير د15 6 ا نش و 5 نشد © و. م., 7 لإ

 هن



 كلر ا نس

 مكءارو نم نأو ىغبني الو لك ال كلذ ناف راشتناو كناست ىلع

 هب اورموت مث اميف اولعاف !ذه نيبو مكنيب لاح مكملع ملعي ول

 |[ 6 تاهف أولت « هتيح#و امكيلاو .نم .«قأرلا هنأ نويت ىنلاب

 ولو رسايتنس انا ىري ومو الا انثعبي مث ركب ابأ نأ لق م ىأرلا

 شا هيف متنا .ىنلا نا مكعبج دقل .نوكيو ناك ىئذلاب: ملع

 نقلو عدادما نم نيكرشملل عفناو !هيشغ .4 لق امن نيملسملا ىلع

 000 ا | دا يغتر فلا كلل مكي وسقف رايقحلا نا تملع
 كارما نم دحال ناد. نأ: هنم. هصقتني: ال .نادلبلا نم كلبي .مكنم

 98/مكسصقني ال مكضعب ريمأت نا هل اوناد نأ هيلع هديزي الو دونم

 نق ءالوم نان اويلح معلص هللا لوسر ةفيلخ كنع الو هللا دنع

 لون من مويلا عقدنخ ىلا اند, نأ هدعب ام هل ممي اذهو اوعيهت

 ىنكيلف ةرامالا رواعتنلف اوملهف اهدعب علفت رث انومزه ناو درت

 مكلك رمأتي ىتح لدغ دعب رخآلاو اًدغ رخآلاو مويلا انضعب اهيلع
0 3 5 9 

 رمالا ناو متاجرخ اهنا نوري مو هورمان ءمييلا و مكيلأ وعدو

 نووأرلا رب مث ةيبعت ىف مورلا تجرخت هيلا اوراص ةامم ليطا* 5
 كلذ لبق برعلا ءاهيعت رم ةيبعت ىف كلاخ خو طق اهلثم

 دق مكودع نأ لقو نيعبرالا ىلا اسودرك نيثلثو ةقس ىف يرن

 نم نيبعلا ىأر ىف رثكا ةيبعت ةيبعتلا 7 نم سيلو ةاغطو رثك *

 20 ك0 تك طه 5 هعالعكا ١ 2) اهمو._ ءابلخ ه1معب نفع . 6) ك0:

 000 ىلا )2[  18 ع لةعل هد: 2 8 © 15 ناوين /)143

 ©« آه مكصقتني. ١ ) 8 © 111 مكلأ. 4) 105. ام ىع ليطي الر

 14 لوطي[الا , 11 اذج ليطيز 210. انغذس اه*غان. 2) 105. © © اهبعيب.

 /) 1205. اوغطو أورتك. 4) 0 ىف.



 نب كلاخ دعب اددر ةمركع عم اوتبت فالآ ةتس ىوس ديلولا

 لك ىناست ىلع 5ناك « هلانق ّلكو اغلا نيعبراو ةنس اوناكف كيعس

 نم 4دلاخ عيلع مدق ىتح دحا ععمجج ال ههريماو كنج

 ند ورع ركسعل ارواج كومريلاب ةديبع ىأ ركسع ناكو نقارعلا

 5 ناكف نايفس نأ ىب كيزي ركسعل ارواج ليبحرش ركسعو ىماعلا

 كيزيو وريع امذ ديزي عم ٌليِبحرشو وريع عم ىّلص امير ةديبع وبا

 نب كلاخ مدقو ليبحرشو ةديبع ىا عم نايلصي ال انك امهتاف

 لعأب ىلصف ةدح ىلع ركسعف كلت غلاح ىلع 2.* ديلولا

 00 و 0 /7كيلولا': ند دلاخ م قئفاوو فارعلا

 دحا ةصسوقاولاو 8قدانخل ىلا* عدادماو ها ىتح هللا همزهف

 امشلاو نوسيسفلا مهضضع رهش ةماع غقدنخ اومزلف هدودح

 ىذلا لاققلل اوجرخت اورصبتسا ىتح ةينارصنلا مهل نوعنيو نابعرلاو
 سحا ايلف ةرخآلا ىدايج ىف ةهلثم لاتق هدعب نكي رل

 نب كلاخ جيف راس ىيدناستم يورخأ اوداراو عجورخ نوملسملا

 ال هللا مايا نم مي اذه نا لقو هيلع ىنثأو هللا دمحن ديلولا

 مكلعب هللا اوديرأو ب م يغبلا الو ةرضفلا هيف ىغبني

 4) 1505. لاتق. 82) 8 ك 115 هدم. 6) 505. يما. 4) 8 © ||

 151200. كيلولا ىب. ©) © افاوو. /) 8 هدم. 2 2و. م) 105. نوقاضم.

 /) 8 هدم, 15 يثور ءزض06 طاشن. 2) 8 ه6 © مسددملا 2) 5.

 ىنذئذلا قءاانال) 8 رجعلا, 115 5. م. 0 آخ, 151 ه ]260417

 اءلور 26 125 منناو.



 رك 000

 ءارمأ نم ريمأ لكل ىمس كق ركب وبا ناكو « رفعج ىبأ لاق

 رص ل 6ىب هللا دبع * نب ةديبع نذل ىمسف قروبك مأشلا

 ةنسح ىب ليبحرشلو فقشمد نايفس ىبا ىب ديزيلو

 2املخ نيطسلف ءزوجحم نب خبقلعلو ىمصاعلا نب ورمعلو ندرالا 5

 مهد مأشلا اوفراش اًملخ مرصم ىلا ءراسو ةمقلع لن اهنم اغرف*

 دحاو #7 ناكم اوعيتجج نأ و عيار عمجان ربقك ميش نم ريمأ لك

 نأ دلاخ ىأر املو نيملسملا عبجعب نيكرشملا عمج اوقلي نآاو

 ءاسورلا رشعم اب مكل لع هل لق نيدناستم نولئاقي نيملسملا

 ظدهنم الو* :هعم مكيلع لخدي الو نيدلا هب هللا رعي رمأ ىف

 906 فيس نع بيعش نع ىرسلا نقلا ةيدك ««] دوركم الو خصيقن

 مءالق ةدابعو كلاخ نع ئناسغلا ىيسأ نب ديزي نامثع ىنأ نع

 نب نلاتخ عم قارعلا لعا دادما نم فالآ ةرشعو ليبحرشو 5

 ه) 8 ء( 18 طمع 10عم ممطتتتتغ 76152 1213 + 2 ىأر امو

 115016 20 دوركم انو. 2 6) 5ه]تك كم5. طقطعءع. ©) مهزع 2عماع 18

 كى. ةلمدعاله017: عفمر 1: 83 هك © زرت, 105 نص“ 2) 8 « 15

 اذان: . 2) 185 طقطءأ ورع راسو يقلع ورع كيث اهنم اوغرف. 16+ لون

 [11عظأ4 1017 1ك05., 8 ءا ان. ر/ك) 0( 200. اهب فرشنف. ى) 105.

 اك ١72 © ناكم قب ١ 2) 103:-300. ةقا: © 2) 8 ةنفاو. 20165

 300. ادحاو اًعمج هل (5:) اوعمتجي نأ ىرا. 0 او © (© 113)
 اولاق.



 رث فمي "3

 هب 3 فحليل «دلاخ ىلا بتكف رفص ىف نأشلا هوملعأو ركب ابأ

 2بتك 2« هعيبر ىف متافاوف ىنثملا :قارعلا ىلع فّلخ نا هرمأو

 لق ركب ابا اوٌديتساو كومريلا نوملسملا لون املو اول بّلهملاو

 ةريسلا ىف هتكاساو هيلع مزعو قارعلاب هو هيلا ثعبف اهل «كلاخ

 مورلا ىلع ناهاب علطو كلاخ جعيلع علطف كلذل كلاخ لفنف

 /عنورغي نيسيسقلاو نابعرلاو ةسمامشلا هماذق مّدق دقو

 عب يرخم ناعاب مودق كلاخ مودق قفاوو لانقلا ىلع ةنوضضكو

 مرهف غئازاب ىم ءرمالا لئاقو هلانتق كلاخ ىلوف ردتقلاك ناهاب

 مورلا تنميتو عقدنخ اومحتقاف ةجرهلا ىلع مورلا عباتتو ناهاب

 اقلا* نوعبراو دكيقم فلا نونامت مهنم فلا اتئثامو نوعبرا و
 نونامثو - مئاعلاب 2 نوطبره افلا نوعبراو توملل لسلسم ةعنمه

 افلا نووشعو ةعبس نوملسملا» لجار 7 فلا نونامثو سراف* فلا

 ؛5 اوراصف فالآ ةعست ىف كلاخ هيلع مدق نأ ىلا اميقم ناك نم
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 ه4

 هو ةهمع وديع سارا تناجبساس جنو

 + يتقرب ع فير

 ىفوتو ىلوألا ىدايج ىف هحر ركب وبا ضرمو افلا نيثلثو ةتس

 © لايل ةرشعب ٍيفلا لبق ةرخآلا ىدايج نم فصسنلل

 «©) 82, 182, 115 ء( 2810. 200. كيلولا نب ) ( © 2707. نأ

 ا
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 ١

/ 
!| 
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 (قكالير 1 (قكلي. ) 501115 105. رخآلا. 0) 1813عع 233-

 ره06 0ععوؤ ص 8. ) 105. 200. ىيقا. م/) 105. جانوريغي 1

 ةانورببعي 8( 112 برحو. /( الك 05. ©« 128 كدرحو, 2( 1 14

 ءا 21017. فلا. 2) 1131, 2ل0177». ءا 1 زد ه00. 201. «6 هلت“

 151005 نوطويرم. 2) 1205. ءا 14 هر.



 ع زر ذخئس

 | الر دكا وتحل« اكلك نم اوتأ انآ ا نالآ .ةرشعلا ىلع

 مكنم لجر ّلك ةّلصيلو نيدناستم كومريلاب اوعمتجاو بونذلا
 20 اوعيمجا نأ 5 ىلا بتكف لقره كلذ ب « «باككاب

 ىلعو برهم لا فيض نرطملا .عساو ىنطعلا عساو الونم مورلاب اولزنأو

 لسا رتلاو ناعاب هيتينج ىلعو ةجرج ةملقملا ىلعو قراذتلا سانلا 5

 اولعفف ملت اًددم رثالا ىف ناعاب ناف اورشباو ءراقيفلا ابرلل ىلعو
 )ل اةدتخا قداولا راصوأ كومريلا ءةقض نلعا 2و ةصوقاولا اولزنف
 مورلا / قيفتست نا هباكاو ناهاب دارا امّناو كردي ال بهل وهو

 لقتناو اهتريط نع عتدتنا جيلا عجرتو نييلسلاب اوسنأبو
 عئاذح عيلع 1 7 هب اوعيتجا ىذلا كسع م ىع نوملسملا 0

 سانلا اهيا ورع لاقف هيلع الا قيرط مورل سيلو غقيرط ىلع

 عتازاب اومالف ريخب روصح ءاج ام ّلقو مورلا هللاو ترصح اورشبا
 94نوردقي ال عيبر ىرهشو ا ذنس نم رفص قجرخو ققيرط ىلعو

 خصوقاولا بو :بهللا جيلا نيصْلخي الو ءىش ىلع مورلا نم

 ا ذا ةكبح نوجخ الو" هدلمأ نم قكتشلو ةتارو نم اذ
 اوذيتسا لقو لوالا عيبر رهش اوضلس اذا ىتح نم نوملسملا
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 رجب زلوم

 بل نب ديزي ىحأ 6 ارذوت ىب مهةجرج كثحعبو نيطسلف ىلعاب ٠

 نب ليبحرش لبقتساف هصقاركلا ثعبو هئازاب ركسعف نايفس

 ىقأ وح افلا نيس ىف + سوطسن ىنب #راقيفلا ثعبو ةنسح

 نورشعو و دحاو نيملسملا قرف عيمجو نوملسلا عباهف /ةدكيبع

 5 7/لسرلابو بتكلاب اعيمج اوعرفف فالآ ةتس ىف ةمركع ىوس افلا

 رل انقرفت نحن اذاو خلق نم بلغي مث *عمتجا اذا انلثم نأ

 بنتك دقو ؛دهب «اوعيتجل كومريلا اودعتاذ انم ةفئاط ّلكل انل

 0 ىأر لثمب هباتك يلع علطف اريع هب اوبتاك ام لثمب ركب قا ىلأ
 نيكرشملا فوحز اوقلآو ادحاو اركسع اوئوكتف اوعيتجا # نأب ورع

 نم ٌلئاخو هرصن نم رصان هللاو هللا ناوعأ مكّناذ نيملسملا فحبب

 ةدايزلاو 0فقالا ةرشعلا ىقوي امناو ةلق نم مكلثم قدي ىلو هرفك
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 الما ز!)“ ةئنس

 هل ىمسو «هقيرط ليبحرش كلسو ةيكوبتلا فيرط ديزي فخاو*
 بوصملا دعصي نأ بحاف ملغشتس مورلا نأ فرعو ماشلا راصما

 يفبحلا ام ىلا اوراصو ىظ امك ناكف اولكاوتي الثل لعصملا بوصيو

 ٌيعشلا نع وربع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 انك ريخل مي يآ .قلو ةورملا اذا تيعس ىي كلاخ. مدق اهنا لق ة

 نم ءاجن مايجح مادقم كنا ىرعلف 5 كناكم مقا كلاخ ىلا

 414 ال دبلع ع در ا ايمي حرج

 طك ل قريؤعا فيلا لك ةيييدلا/ةيلوخحم ى* ملا ننأو

 ناك لق هدنع نم يرخ املف بر ىدل 9 نبج 0 500

 «1هتيقتاو 7 هتيشتخا هيف امهتعطا ولو كلاخي ملعا ىلعو وعام

 ىأو ليهسو رشبم نع فيس نع بيعش نع ىرسلا فلاديرتكا

 92 سانلاب داوقلا بعواو ةءاولق ةثراح ىقاو ةدابعو كلاخ نع نامتع

 لفرح ىلا اوبتكف كلذ مورلا غلبو سانلل ةدر ةمركعو مآشلا وك

 ركاسعلا هل ىبعو كنُل هل قعاف صمحب لون ىتح لقر# رخو
 هلاجر لوضفو هدنج ةرتكل 7 ضعب نع * عضعب 1 لاغتشا دارأو 5

 نيعست ىف موحن سرحت هماو هيبال قراذت هاخا وربع ىلا لسراو

 قّلج ةيتك ةقاسلا بحاص لين ىتح مقوسي نم ثعبو افلا
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 1 زيد "ومو

 وذ هعمو شيجلا ىف كلاخ مكتقاو فشمد لأ دعم“ نمو وه ررأق

 خصوقاولا نيب نم رقصلا جم لوني ىنح دكيلولاو ةمركعو عالكلا 0 :

 الو « قرطلا هيلع اوذدخاو هيلع ناغاب حاسم توطنذاف فشمدو

 3 00 كلاخ ني ليبيعدس هنبأ لجو .٠ ناب دل فح 5 7 :

 الع يفوح هدفا ا 3 روهظ ىلع 3 نما كفا ل ا

 أو ةورملا ىذ نع ةمرهلا ديعس ىنب كلاخ ههتنت رو مكسع

 1 نأ هدونجو ناهاب عنع كرف هل اةدر سانلا ىف ةمركع

 ةنسح نب ليبحرش مدق لقو 20 بيرق ىلع ماشلا ىم ماقاو

 0 هلعتسا مث سائلا هعم بدنف ديلولا نى د كدلاخ دنع مثئنم اكفأو

 ليبحرش قاف هيصوي هعم جرخو كيلولا لسع ىلع يركب وبا* 0

 سانا ركب ضنا ىلا عمتجاو «لياقلا الا هباكعاب لصفف كلاخ ىلع ١

 فحل ىتح ةيواعم يرخ دليويب ىاحللاب هرمأو ةيواعم يلع رماف |

 ىرسلا ىلا بتك 7 هباححا ةيقبب لصف كلاخب رم املف كيزيب

 ا نب ربع نأ هيبأ نع ةورع نب ماش نع فيس نع بيعش نع
 نب دلاخ ىفو كيلولا نب كلاخ ىف ركب ابا ملكي لؤي. رف باطخل

. 5 
 افيس ميشأ ال لقو كيلولا ىب كلاخ ىف هعيطي نأ أف دكيعس

 لعف ام دعب ديعس نب دكلاخ ىف هعاطاو رافكلا ىلع هللا :دلس

 هقيرط ةديبع وبا كلسو #ةقرعملا قيرط وريع ذخاف ؛ هقلعف
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 ار ل» خذدب

 ال هنا الا «غلبا ىصقلا ناف * دصقلاو دحلاب مكيلع هللا دافك

 نمل لع الو هل ءاخبسح ال نمل رجا الو هل ناجأ 8 ةدحال نيد

 ليبس ىف داهجلا ىلع باوثلا نم هللا بانك ىف ناو الأ هل ةين ال
 ءةراجتلا 228 هب صخي نا بح نأ ملسملل ىغبني امل هللا

 ىف ةماركلا اهب مقخلأو ىوخل نم اهب. ىّكنو اهيلع هللا ّلد هلأ و
 هيلا عمنجا ىم ىلا بدتنا ىم ضعبب اريع لماذ «ةرخآلاو ايندلا

 كيلولا ىلا بتكو * هل اهاهس فيرطب هرمأو نيطسلف ىلع ةرماو

 لكع «رماف نايفس ىننأ ىب كيري اعدو عضعبب هدمأو ندرالاب هرمأو

 ورع نب ليهس ه«دنج ىفو هل بدتنا ىم ريهمج م ميظع كنج

 نب ةديبع ابا لعتساو ايشام هعّيشو ةّكم لما نم ههابشاو

 انهو خخ عم جرو نعيد ىلع هرمأو / عينجا م لي عر

 «امهنم دحاو لك ىصواو امهفلخو امهعم سانلاو ناينشام

 مساقلا نع لهس نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ل بك
 د 3 030 ع دب

 تمدقو :هدناسف كيعس نب كلاخ ىلع كيلولا مدق املو اولاق !

 شرج ا عقب هدمأ رحب وبا ناك ىنيذلا نيماسملا دونج

 بلط مورلا ىلع مكتقا هيلا ماهجونو ءارمالا نع هغلبو لادبلا

 ناهاب هل درطتسأو مورلا 2لاتقب ءارمالا ردابو ههظ ىرعاو ةوظكلا
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 لرد زك طدمي ركع

 «داهلل ةراثياب هباجاف كلذ «وكب ةبقع نب كيلولا ىلا بتكو
 تتويج الهس نع فيس نع بيس ىلا لااا

 نب كيلولا ىلاو ورمت ىلا ركب وبا بنك لق ديت نب مساقلا نع
 كب يوك ةعاضق تاقدص نم فصنلا ىلع ناكو ةبقع

 5 ةيصوب امهنم دحاو ّلك ىصواو ةقدصلا ىلع امهّتعبم امهعيش
 ْلَعْجَج هللآ فتي ىم هناذ ةينالعلاو ٌرسلا ىف هللا قّذا 4ةدحاو
 رقكي هللا فتي نمو ءبستُْحي ال ُثْيَح نم ةقيو اجرك 8

 2700 انايوخ دلل يكل نع ردا 1 مظعيو هنايس هنع

 هسيك ةكعسي 600: هللا 4 لبس نم * 'لييس_ قف” قفا هللا دا

 ؛0 مكرمأ ةمصعو مكنيد ماوق هيف ايع #7 خلفغلاو اطيقتنلاو ناهنالا

 0 ىم اهكفار*- اينلايخا له كاكحا اننييلا بهقكو رتافت' الو « نت الف

 م ىرذعلا نالف نب ورع ةعاضق ايلع ىلع وريع ىّلوف ءايكيلي .

 ايدنو سيقلا أرما ةمود ىليءامم ةعاضفق ةيحاض ىلع كيلولا ىّلوو

 ركب وبأ ماقو ركب ىأ وروما ارظتناو ريتك رشب امهيلا ماتنف سانلا

 ؛5 ”لاقو هلوسر ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا ديح ابيطخ سانلا ىف

 هلل لمع نمو ؛:هبسح هىهف اهغلب نف عماوج رما لكل نا الا

 2) (( نم. 5) 0 داشراب (داينراب 2 © طوصع 231130-

 262 012. لف. )111 ند. 5200 0 تغنت. .2 .78 65 .15015 )6 
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 "ىلا ع 0

 دقو هديتساو ركب ىا ىلا كلذب بتكو هدنج لتقو هموهف ناعاب

 نميلاو ةكم نيب نمو نميلا ىرفنتسم لثاوا ركب نأ ىلع مدق
 دعم ناك نميف اًيزاغو افاق ةمركع ه هيلع مدقو * عالكلا وذ ايفو

 ءارمأ ىلا ركب وبا هل بتكف ورسلاو نيرحبلاو ناسعو ةسماهت نم
 كلذ ىمسف لدبتسا مّذكف لكبتسا نم اولدبي نأ تاقدصلاه

 كلذ كنعو ديعس ىب دلاخ ىلع اومدقف لادبلا شيج شيخ

 نب ورمع كر ركب وبا ناك دقو هما هانعو مأشلل ركب وبا جانعا
 تاقدص ىم هايا اههالو معلص هللا لوسر ناك ةلاع ىلع ىصاعلا

 ءهباهذ لبق سّدَحو ماذج ةنم اهقل نمو ةرّذعو ميم دعس

 عجر وه اذا هلع نم ةدع ىلع وو نامع ىلا جرخن نامع ىلا »
 ىلا مأشال هجايتقا دنع ركب وبا بتكف ركب وبا كلذ هل رجنأف

 معلص هللا ليسر ناك ىذلا لعلا ىلع كتددر لق تينك ىنا ورمي

 ليسر دكيعاومل ازاجكأ نامع ىلا كّتعبم ىرخا كل هامسو ةرم دكالو

 نا هللا دبع ابا تبيحا دقو هتيلو مث هتيلو دقف معلص هللا
 نيكي نا الا هنم كداعمو اكتايح ق: كل ريخ وف امل كغرخأ هت

 نم هس ىّنا ورع هيلا بتكف «كيلا بحا هيف تنا ىنذلا

 اهذشا رظنآف اهل عماطلو اهب ىمارلا هللا دعب تمنأو مالسالا ماهس

 ؛ىحاونلا نم ةيحات نم كءاج نأ اًعيش هب مرآف اهلضفأو اماشخأو

 20 140720 1, هالك). ئةم. - 815 زدصع 5ن1ما15 151510ءآكع 0110-

 وانعم اذ ط10 ,,آ216 0 ط 255ةصز دءاطعص 125غ عد 2115 لعطت 112115ع (©31235''
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 ممم ةخنس زودأ

 نأ نع كنختو ةريغملا نع خاطر“ نانبيش «ىبا ميتا ىتللا

 ىتح اةدر لصفف ءاميق لوني نأب ادلاخ وكب وبا رما اولق نامثع

 قمن غوت نأو !اهحربي الا ىأ وكي اونا 7 دقو ةةءاميتب لزني

 الا لتاقي الو ثري رث نمم الا لبقي ال نأو هيلا مامضنالب هلوح

 « ليون زرعت عوبج هنن عيدج ماع نل ياس ل0
 ثوعبلا ةيحاضلا 4 برعلا ىلع اوبرضف ركسعلا كلذ ءمّظع مورلا

 «لوزنبو كلذب ركب نا ىلا ديعس ىب كلاخ بتكف جيلا مأشلاب

 مخلو مونتو ملسو بلكو ءارهب نم هيلا رفنو مورلا ترفنتسا نم
 نأ ركب وبا هيلا بتكف ثلتب /ءازيز نود نم ناسغو ماذج

 هوس كري ودح جيلا راسف هللا رصنتساو مضت الو ٌمدقأ

 مالسالا ىف هل عيجت' ناك نم ةماع لخدو هلزنف هلونم اورعأو اوقرفن

 الو مقا ركب وبا هيلأ بتكف كلذب ركبنا ىلا ىلاخ بلك

 هعم برخ ناك نميف راسف بفكفلخ نم قين وال ىتح نيحكاقت

 نيب اميف اولزن ىتح لمرلا فرط نم هب فخ نييفو ءاميت نم
 ؛: دي مورلا ةقراطب نم فيرطب هيلا راسف 8 لطسقلاو :ءازيزو 8 لبآ
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 1 الرد خنس

 نع بيبعتش نع ىرسلا ل 0ك 0 نايفس ىأ نب كيبوب

 ىبنلا 5 سراح ركص نب ريبج ىع ليضف نب رشبم نع فيس

 نميلاب ىصاعلا ىب كيبعس ىب كلاخ ناك لاق مببأ نع معاص

 مناثو دعب مدقو اهب هو معلص ىببنلا ىقوتو معاص ىبنلا نمز

 ىأ نب ىلعو باطل نب رع ىقلف ٍبنابيد ةبج هيلعو رهشب ه

 وهو ريرخل سبليا* هتبج هيلع اوقزم هيلي 6«نمي ريع حاصف بلاط

 ابا اب كلاخ لاقف 4 هتقبج اوقرف روجهم ملسلا ىف انلاجر ىف

 ةبلاغما مع ىلع لاقف اهيلع متيلغا كاتم قع 4 اه + قسيخ

 ىنب اب مكنم لوا رمال اذه ىلع بلاغي ال لق ةفالخ ند كت

 'بذاك ملازي ال هللاو كف هللا ضف كلاخل رع لقو فانم دبع

 هتلاقم ركب ابا ريع غلبأف هسفن الا رضي ال رت تلق اميف ضوخي

 ىكقع نييف مل لقع ةدرلا لحما لانقل ةيولالا ركب وبا دقع ايلف

 ىكقلو ةثورتلا 7فيعضل هناو لوذخمل هنا لاقو وع هنع هاهنف

 15 اهنح  ضتاخو:انهب لكم ضرالا قافي ال ةبنذك : بنك

 ءاميتب أددر هلعجو هيلع وكب وبأ ليتكي ملف 7 >ب رصنتست * 5

 ىرسلا لا 0ك « ضعب ىف هاصعو !هرمأ ضعب ىف رمع عاطا

 ةيفص ليا نع عئنابيشلا قاحبأ نأ نع فيس ىنع بيعش نع

 ©6) 80ع ءا 5600. 20 ضعب ىف داصعو 0عواتغ 12ه 8ر 18158

 (ةطاغاتتل 76263 1225عأ: يلا هلعج (كب ابا نأ ليقو)١ 6) 105. ءغ (0©)

 صراح 12150 و هك. 16ص 32]2120 11, يبو 2. 2) ( نم. 2) 1505. نطقعز

 106م ريجيم 12 0. اًريجهم هعج1 مات 25624. 6) ]ذ ه6 115 ىسلل
 -_مصص

 رز (1 ذه. مر © لاؤت 11 لوز لعاسلع ع: وا3ع ايذاك , ضوخد ر

 درو ربضت 6 كسفن: ١ 2) 1505:2200: قى. :2) 200:::105:! 2) <05.
 هترصنتست. /2) 1كه5. رمالا.
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 0 نب ةدسيوبع اباو ناعيا قل "ىف كيوي ثععبو ةليأ ىلع

 اوكلسي نا مرمأو «ثوعلا دحا وفو ةنسح نب ليبخرشو
 نيمو سدح: ةفئا دبيلح نسف ل ا

 - هخويش نع هلبق تركذ ىذلا دانسالب لمح نب ع نع

 لوا ءمأشلا ىلا دونللل وكب وبا هجو مث ل عيركذ ىضم نيذلا *

 رت ىصاعلا نب كيعس ىب دلاخ ءاول هدقع ءاول لواف ا“ ةنس

 ءارمالا لوأ ناكف نايفس 100 قط 24 ريسي عنا لبق هلوع

 هرفعج هبأ لق* ««فالآ ةعبس ىف اوجرخو ماشلا ىلا اوجرخ ىيذلا

 ىبا آني ام ركُذ :اميف ديعس ىب كلاخ ركب ىلا لزع ببس ناكو

 "مركب نأ ىب هللا دبع نع قاحسسا نبا نع ةملس اسس لق كيمح

 هللا ليسر ةافو دعب نميلا نم مدق نيح دبيعس نب كلاخ نا

 رث معلص هللا ليسر ىنرما دق لوقي نيرهش هقعيبب صرت معلص
 بلاط ىببا نب ىلع ىقل دقو هللا هضبق ىنح ىنلزعي رث
 نع اًسفن متبط كقل فانم دبع ىنب اب لاقف نافع نب نامثعو

 ةرمع امأو هيلع /اهلفحج ملف ركب وبا امأف مكريغ هيلي مكرما
 مط لوا ناكو مأشلا ىلا دونمخل ركب وبا ثعب مث هيلع اهنغطضان 4

 ننوتا ليقي ربع ذخأف ديعس نب كلاخ اهنم عبر ىلع لعتسا
 رماو هلزع ىتح ركب أب لزي ملف لق ام لقو عنص ام عنص دقو

 ©) 5زع ءعماع 8, ©, 1811 أ *. 1١ همن 11812, هك 1م 8115ءحؤس

 مس, 8ءاقلط. اىبر انأغز 1كهو., 1812 كا ”. 1. ةمان0 151 ثوعبلا.

 0) 8 هرم. طمع ءأ 5ء00. 20 فالا خعبس | 6) ( 022. 4) 105.

 هريسي. 6) 0 11151 هس. /) 155. اهلفحأ (صم» ةهانك اهتنغطضاف)ر

 ( و5. منو طق اهردقك :

1 2061 



 00 ا" خلس

 ليقي معلص 6ىبنلا تعمس ىنا اما لق ماجخمل ركذ اسملف لاق

 حقو هيف اهل هللا كرابي نا وجرا اناو امالغ ىتلاخ تيطعا دق

 «دنم ضتقاف اغئاص وا اباصق وأ اماحخ هلغجت نا اهتيهن

 نبع "نك هللا قتلا نو محم" نبا اتمتع نع ئدقاؤلا ركذو

 80ابا نأ هديبأ نع 3ليبع نب كيري ةرجو ىأ نع ربع نب هللا:
 نافع ىب نامثع ةنيدملا ىلع فلختساو ١ ةنس ىف مح ركب

 «باطخل نب رع ٠١ ةنس سانلاب مح هضعب لاقو «« دحر

 نياحلا ضعت «لف' قاكما ىبا نع ةملس آس لق ىيبح ىبا اس

 مسوملا ىلع 1١ ةنس ثعب هناو هتقالخ ىف ركب وبا مح مث ليقي م

 18 افوع نىب ناجولا كبيع وأ باطل نب رع

 59 ةرشع ثلت ةنس تلخد مت

 0 تادحالا نم اهيف ناك ع ربخلا تك

 قاحنا نب كبح نع ةيلس آنس لق كيبح ىبا اس ءةنيدملا ىأ اذ

 ماشلا ىلا" مشؤويلل رهج ١١ ةنس جلل نم ركب وبا لفق امل لق

 8قرعملا قيرط ذنخأف نيطسآف ملبق ىصاعلا نب وريع ثعبف

 ©) © هللا لوسر. 6) © معمعمدتم 200. هللا. ) 0 كلذب ةياورلا.

 24) 5وآاتك 0 62طع. ه) 105. ء(غ 8 اهيفو رفعج وبا نفد طرز 1

 د 6 يللا . )5  عمو 6 قلنا هةلفزعملاو "6/5: مارا 5

 ةقرعملا ز 1[كهو. ه( 7, 1. ةجاناك 8 ةيرغملا.



  0كفي ١

 نادغب ىوس ىلع راغا هنو متقاف هب ىضر اعيش عيش هوطعأ رث ءاللل

 عمج اهيف قوس ىلع راغاف ىنثملا هجو هنأو لاعلا قاتسر نم
 اهحتفف رمتلا نيع ىلا هراس مث ىوسلا ىف ام باصاف ركبو ةعاضقل

 2 ىبس أ نكت 7 0 ىلا ىسلاب كثنعبو ىسو لتقف ةونع

 © ١ ةنس هلك اذه ا مك عجرو م

 © كيز تنب ةكتاع هحر ربع وزن ةاهيفو
 © ىونغلا كقرم وبا تام اهيفو

 ريبزلا ىلا ىصواو, ةكمل ىذ ىف عيبرلا نب ىصاعلا وبا تام اهيفو

 10 © هتنبأ مع له جوزتو

 8 دالوم ملسُأ ريع ىرتشا اهيفو

 مهب مح مضعب لاقف ةنسلا هذه ىف سانلاب مح نمييف فلتخاو

 «هحر ركب وبا اهيف
 ه كلذ لاق نم* ركذ

 15 نب ءالعلا نع قاكاشسا نبأ نع كولن اكن 3 نبا ع

 نع مهس قاب نم لجت ىغ عقرحلا كوم بوقعي نب ناكلا ١03

 ام نس مفهالخ رف نكوزوباا مح لق هنا ىمهسلا ةدجام نبأ

 تضصع.وأ اهنم عطقف قيدأب_ضعفإ قل نماامالخ,كيرع 0

 امهب اوبهذا لاقف ركب لا ىلا اننأش عفرف اهنم نعطقف هنذأب

 ةراملل ٌدقيلف غلب دق ءحراجخل ناك ناف رظنيلف ةرمع ىلا

 اماجحح ىل اوعدا اذه غلب دقل ىرعل لق هضر ريع ىلا انب ىهتنا

 ©) © راص. 2) 15 1205. م:260. فعج وبا لاق. <) © ةياورلا

 كلذب. 2) 505. 5600. 0 حضر 0٠ 2( جراشل كلذ ١



 رك |" خنس

 بن 2

 ىمسو ضارفلا نم تافرع ىلا هملساف اهنم قرشف 0 تاذ ىلا

 هّح نم هقرصنم ركب نا «ىم بانك هلذاوو لصلا فيرطلا كلذ

 6 أول لاق رذعج وبا * لاق « هدعابيو هببراقي مأشنلاب و همأي ةريحلاب

 رمس نأ د نم همفرصنم ةريسلاب ر كب ىنا باتك ادلاخ ىفاوف

 اوكشأو أوكاش لك ذاق كومريبلاب نيملسملا عومج ا صح

 سانلا نم عومجل مشي رل هنأف تلعف ام لثمل دوعت نا كابو

 كعن 5 سانلا ىم *: ئىكاشلا عرش مو * كيكش هللا 00

 الو كل هللا هلا / مهمأف ةوظمللو ءةذينلا ناييلس ابا 4 كتنهيلف

 هللا ١ نك ملعب“ لحق * نا كازا لكخو: سخان بح ئتلخدي

 لع يعش نع ىرشلا ىلا بتك ٠6 ١ ءازلل ىلو وهو" ىلا "ةلام

 5 نب عطقلملا نع ماكل“ نب ءاطع /ىب كلملا دبع نع فيس

 ةفوكلا لعا نم مايالا لها ناك لاق هيبا نع ىئاكبلا متيهلا
 0 ءانش ام 00 0 5 ضعب كنع ةيواعم نودعوي

 آ: < لبق يد ةاييف كعب 58 اخنأإ 1 هع ازال بأ نوزك ةييناك

 خلا دانسالاب نوح نيا دلع اسالزعا عبق نبا رع* ”ىكدحو

 ىلع هوحكلاصذ رابنالا ىلا كيلولا نب كلاخ نأ ”هركذ ىضم دق

 تر الكم: هدض .  2) © هزط 266 عوق ىلو. 4©) 18 كنهتلف.

 ه) 18 خيعنلا. رك) 1205. 300. هللا معذب 0عءا5ظ06 اهمميتي. ى) 5.

 هيلا لنك. نع. 2) كم5. امو. © طقع طقطعغ 10ءاتطح

 ه1 00 جم /) ه2م1551112. )2  0 (1. ع. ييمعلا) ىرهذلا لي: دز وبأو

 و11001 ممدصعات ءاتتت 0ع 11ه 515111224 , ©1. 77171156121. 6 656/:. 12.

 12( 10 هيركْذ.
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 |“ زئتس به

 نأ. ةزيعالا نبيع ةرجش .رماو |عهيريسي.نأ درع قتال
 © ةفاسلا ىف هنا كلاخ رهظاو عاقوسي

 نم نيقب سمخل ضاوفلا نم اًجاح كلاخ خو رفعج هبا لاق

 ةدالبلا فسنتعي هباككأ نم ةّلع هعمو هكاك ابتتكم ةدعقلا ىذ

 نيذبجل تقي. رام :كيذ ,نمر هلا تايفح تضسلاب تبكي 31

 ببجا فيرط ري مث ةريزمل «لها ىرط نم اقيرط راسف لابير الو

 ةريسي كنلل نع. هتبيغ تناكف «دهنم 4 هتبوعص ىلع لشا الو هنم

 ىذلا ةقايسبلا بحاص عم م جافا ىتح هرخا ةريخل ىلا يفاوت اف

 ؛ الا هححب ملعي ل و نوقلح هباكضاو كلاخو اًعم امدقف هعضو

 كلذب هر ركب وبا ملعي رثو ةقاسلا نم كلذب هيلا ىسفا نم
 ءمايشلا ىلا هفرص نا هايا هتتبرقع تناكو هيلع بتعف دعب الأ

 افسعتم* دالبلا ضرعتسا .نأ ضارفلا نم دلاخ ريسم  ناكو

 ىهتنا مث ةءاّبقتم مث ىربنعلا هام 5 فقيرط عطقف ةاتمستم

 «) 1605. ءهغ 14 (1'هءصطععر 801. ءغ (0ةطتتم) راش و 6000. 211غعات و

 0111 ان5 115115 ع5أ '0221'1ع ر هر م:2عطعدغز (ن ء( 115 كرك ولان عمد

 111 5ءءاتغاتك دانس, هك. 1ط٠ص 3]1130: 11, 2ع. 5) 0000.14 5. ميز 28

 رغالا. ه 18, ونن1 2266© 856غ 1. 43 7. (آءانع0. 2. 555)و

 20 4 !هع 7 ةبوعص». هزل ةعيفالا ا رز مهافاون“ م) 2

 نوقلجحم , © «( 14 نيقلح , 1111 نيقلخ#, 105. نيفلك. 2) 8م ءانق

 0 230 هكعابيو 1 ( طقع 065103605, 560 م211119© 2051و

 52326015515 رفعج بأ لاق ور هةعيذتعز 111 عد هدصصتصم 202 2826.

 :) ع ابيستس ايضفتسما ظل



 ركن "١ زئنس

 ديحن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك 6 « نهنم
 رفط نع دعس ىنب نم لجر نع دم نب ورمع مكراشو ةحلطو

 ضاورفلاب نوملسملا عمتجا اًملف اولق ةبقع نب بلهم لاو كد نبا
 سراف لحما ماسم نم هيلي نمي «اوناعتساو تظانغاو مورلا تييجح

 مث جودمأف رمنلاو اًدإيو بلغت اوٌدمتساو اوظاتغاو اويح دقو

 اوربعت نأ امأ اولاق نيب تارغلا راص اذا ىتح !١دلاخ اودعان

 اوكنتف اولاق انيلا اوربعا لي. كلاخ لق مكيلا ربعت نا اًماو انيبا

 كلذو انم لفسا اوربعا ىكلو 2لعفن ال كلاخ لاقف 2 ىتح

 ضعبل ٍضعب سرافو مورلا تلاقف ١ ةنس ةدعقلا ىذ نم فسنلل

 هللاوو ملعو لقع هلو نيد ىلع لئاقي ليجر اذه مككلم اوبستحا ؛0

 دلاخ نم لفسا اوربعف كلذب اوعفتني ل رث « نلذخنلو نرصنيل
 نم ناك ام مهيلا /فرعن ىتحح اوزاتتما مورلا تيلق اوماتت املف

 اديدش الاتق اولتتقان اولعفف و ءىج انيا نم ميبق وأ نسح

 011 نيملسمللا ىلايخ لو جمزم لجو ع لنا عل قت اليمط

 06 رجلا هنم رشكج ليكل بحاص لع منع /, اوهقرت الو يلع ؛5

 ةكرعملا ىف * صارفلا مري لتقف مولتق موعبج اذاف هباصتا مامر
 ةعقولا ىعب + ضارفلا ىلع ىلاخ ماقاو فلا ةثام بلطلا ىفو

 ةدعقلا ىذ نم نيقب سيحل ةريثخل ىلا لفقلا ىف نذا رث اوشع

 2) 55. نمر 11 عمل“ 2) ب رفد, 14 ىو 1611 13150 و

 كك 1طص 820ه 11, ا.ه. ©) 1505. اوتاغتساو. 4) 1205. ربع.

 © 185 نْلَدضتلا رك) 155 فرعي. م) © ىككأ 2 72) 1505. اوعفرتز

 10عرم ؟7ءداطاتتم 14 ءغ 8077. )2  0 هرم.



 ٠ ذئنس ىلإ "١

 | نيح ليذملا ناكو ةّيقرو رع هل تدلون اهذختان «ئلغتلا ريجحبا4

 ركسع ىف رشبلاب وضو نالف نب باتتع ىلا ليمزلا ىلا ىوا اجي

 ةاعراد ىف بلغت 0 نتغبيل نيي دلاخ ىلع تنناكو اوءاش ام غنم

 عم ركب ىنأ ىلا سايخالب ثعبو سانلا « يف هعيف * كلاخ مسقو

 َىَرَمَتلا 7 نذوم ةنبا سايخالا ىف تناكو ْقَرُملا نالف نب /محابصلا

 مثأ |« /: ريب نب ليذهلا تنب ةناحرو كدلاخ تنب ىلهلو

 لقو ةقع نب لالع اهبو باضولا ىلا رشبلا نم كلاخ فطع

 10 لاله اهنع عشقناو دلاخ# ندب اوعمس نيح هباكسشا هنع ضفرأ

 ١ 8 ةاهب اديك فلي ملف

 موخ' ضاوفلاو ضارفلا ىلا بلغت هناناغبو باضرلا دعب كلاخ كصق مث
3 

 هل تلصتا هلأ ةرفسلا كلت ىف ناضمر اهب رطفأف ةريوللو قاوعلاو مآشلا |

 !5 كلذ لبق ناك ام ىلا زاجرلا *ّنهيف رثكأ امظن ىمظنو مايألاو تاوزغلا اهيف

 ) © ىبلعتلا. 82) 105. اوعّشر © اهعبتس اوعشر 115 انا 6©© 08

 تك 111 ل 02) 0 نتييتلا 8 نبعتيلا 0 هدح. ها 5ه00. 0

 سامخالا. 6 1505. نم عتيف. رك) طاسصع ؟تماتص ءانت0ء73 6556 3ع

 ىدبعلا سابعلا ىب حابصو 10 ونم0 1طص 8120زدع 11, 41 0. 5
 10132 يملغن 100 بلاعت 502216201113 ©56) 56:1 م0556 ء>لقل23أو

 ءوينتلعم» همدد ءمصغعملعمتمم. ى) © قدوم. /) 8ع آص 8 04 ن

 م0715 باضرلا, 151 ةفاصرلا عضوم وهو باضرلا ثيدح. ) © ©
 111 هرج, - (لا12ع 5ءلا1ان24غ 101 1150114 20 طصعوت ةصناق 511 زد
 0عو10 عروض( اب. ب 11 ن1اتق3 511م21ءم/1 هع 111 ءغ آخ 11, ا".4, ل, 79

 ع6 11: ضارفلا ظذعقو. 24) 155 هيف.



 . كر راف

 رثقلاي ةيبيسملا انايانم لبقو

 ةىركب الو ديزي ال ىريعل ه نيكل

 8 ءهينب انلتقو هتانب انّذخأو هتنغج

 لّيمؤلا» ىبشلا 5
 ةقعل اًبصغ رشبلاو ىنتلا 4ىلغتلا ريجاب تي عل لن دقو

 اع زعيبصملا لقا دلاخ "باكا , اهلق"ليذعلاو رهمرزو هب زور

 اانا دج نام كيلا ىفا ىلاو عافعقلا ىلا مكقن هب عباصا

 ليعف ابك هجوا ةتلث نم هيلع ةراغلل اهيف اوقتفيل ةليللا اهدعأوو

 مزيعلا 07 ارح لزنف م دبيصملا خرم" نلاخ جوخ م خيصملا لعأب 0

 لّيمْولا ث بلك نم ريعز نب / ةدانج 7 مويلا و ةامهلل رف

 ىنثلاب أدبف ةفاصرلا ئقرش ميلا ىاهو هعم َىبّتلاو رشبلا وقو
 هل عيتجا نمو اًنايب هجوا ةثلث نم هتّيبف هباككاو ف عودتك

 ملف فويسلا هيف اودرجن :نأشلا نم كلذل بّشَأت نمو 8هيلاو

 هللا سمك ثعبو خرشلا 1 ىنتساو ربخت شيل كلذ نم تلغي

 مسقو ىنابيشلا 7 ناعنلا نب * فوع نب ناعنلا عم ركب ىنا ىلا
 نب ةعيبر تنب مع بلاط ىأ نب 1 ىرتشاف ابابسلاو بهنلا

 دعأوو

 ه) 8 د 5) © ىرجير 1111 5. 2. , ؟. 44 رججز 1112 ىرددو 0. 8

 وجع. 2 1208: هتيب. 4) © ىلعتلا. 4) 1205. قّنرلا, 8 فمرلا
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 ا" خنس الأ

 دبع لاقو مرابذ ىف برخل لها ىنكاس نم ىقلي كلذك ركب وبا

 ىوعلا
 ليكم بر ٌمُهَللا كتاكبس ةراغب حابصلا قرط ذا «لوقأ

 اة برو «دالبلا بر كك ة هلا ال ىبر. ناكبس

 5ىدع نع ةيطع نع فيس نع بيعش نع قئرسلا ىلا بتك
 ههبلب يدي لجر اذاو ييصملا لغا ىلع انرغا لق رتاح ىبا

 غنيبو هتأرماو هونب هلوح اذاو رمنلا نم ناعنلا نب ضوقرخ
 هذلص بروشي نمو هل نولوقي فوكغ اهيلع مو رمخ نم ةنفج

 نأ ىرا اف 7عاذو برش * اوبرشا ملاقف ليللا زاجتأ ىفو ةقاسلا
 ٠ كقو 2ديصح هدونجو نيعلاب دلاخ اذه اهدعب ارمخ اوبرشت

 :لق رث* انكراتب سيلو انعيج هغلب
 رهظلا ةمصاق لْيَق نم 8 اويرشآف الأ

 ءرتذلا ركتلا يقل ؛عاعنتا دي
 ه) 111 ليقاو. 5) 2ءوصنص همم ىلا رم عاناتست 1-21 ةطنن1 0

 710 عانق, 5ع0 710ع 1:ءزتاقك , 17275/210254, 2. 217 و 9 1111 ملأ مه 128

 دابعلا , 12 11318ع. 10 خا 1. دالبلا 1201ءدسق ز 1طد 373]2120 1. . دابعلا.

 04) 6 © 113 ثدوتي, 8 نيتي, آد 1120زدم ددرتي. 0 0, 1112 14

 نبز 115 ىومنلا. 72) 0ليقيف. ى) 155. ءنآه عدوم بارش. 2) 565

 ء« 14 كيصخناب. 2 2) 1205. لقور 8 لوقي كشنا رثر, 0 ©( 155 هده»

 2 اوبرشأ. 201 جافسأ» 8 عافتننا. 72 (ن أ 28 رقولا. - 505 106م

 طنز ن5 طعطت151111 123254 ىردت امو بيرق انإبانم لعل ناندع ءاندت 1

 مات عت عصغر ه؟ ]ةعاخغ آب 5 5ز ؟ةققاتللت 56011624612 21015115 0101+
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 57 !ٍ الرب نس

 5 ناك املف ىنحلا نك اي ععتساو ىنحلاف نادربلف «بانجلا لزنف

 ىلع اوراغأف ئييصملاب اعيمج اوقفتا هدعوملا ةليل نم ةعاسلا كلت

 هجوا ةثلت نم نومثان 2و هيلا ىوا نمو هعم نمو ليذهلا

 اف ىلتق ءاضفلا ًالقماو ليلق سانا ىف ليذهلا تلفأو مهولتقف

 ىق ناعنلا ىب ضوقرح ناك ىقو ةعرصم اًمنغ الأ هب اوهيش

 نب صوقرح لاقو هريذحتب أوعفتنتب ملف ىّأرلا داجأو جسصنلا عاضح

 ةراغلا لبق ناعنلا

 سدو لكك نابع الأ
 بلغت ما يدت لالغ ىنب نم ةأرماب اسرعم صوقرح ناكو تايبالا

 لديفو رشن نب سيقلا ورماورشبلا . ىب : ةدابعو  ةليللا كلت كلتقفو

 نب ريرج /باصاو لاله ىنب نم ءةيروتلا ونب ءالمو رشب نبا
 ا لا قدا وعلا, نكح وقنلا»ا نم زيصملا موي هللا دبع

 ند تيبل عمو .هغم ١ ناكو نمنلا .نم ةابنم نسوا ةاخا و شاوزف

 دبع ليق ركب ابا غلبو امهمالسإب ركب ىىنا نم باتك ريروج

 مهللا كناكس لاقو ةراغلا ةليل هللا دبع هاّمس كقو ىنعلا 5

 د١١ انا القوا هكرعملا ىف "انئيَصأ .اناكو يبل ىدوو ةادوق دمك بو

 ريع ناكو اهنداللاب ىصوأو . بر لا الزان :ذا ىلع سيئ كلذ

 98لرقيغ ةريون نبا ىنعي كلام لقق ىلا امهلتقب كلاخ ىلع ٌلتعي

 ©2) 55. ةتابحتاا 6 بابلملا 6) © تناكز 2202 82 كلت ,

 د1 كلت ىلا 2 © ىعبلا: (2) 87قايقسأر 151 ىنايقشاف# كم5:

 ةيروبلا» /) 105. امأور لعتصلع لتق لق هتان. ى) 1ذهد 852ةزدع

 اك ا سارت 12) ةكمعدم .اظ هغ © ويخا.: )© قل



 6 نأ زور ىأر اهلو هك رورل م- )و برعلا نم «ب ره نم ىلعو

 ىلع فلختساو هسفنب هدماذ رهمز كمتسا هل دصق لق عاقعقلا

 ةلتقم مجحلا هللا لتقف اولتتقف كيصح اوقتلف ناذوبهملا هركسع ١

 للا" قابع هني ةمصع هلثق هبزور لكفو رخضرز عاقعقلا لققو ةميظع

 - موس ب بج جيجي اي

 5 ةظرو دنا“ نول يصع ناكو بص ٠ يأ (نم فيرط نب ثراشللا ا

 نطب نم اورجاع مرق ّلكو ةرربلا حت اهرسأب ترجاع ضخف :لكو#0
 مهب نوملسملا منغو ظررجو ةرسيخ نوملسملا ناكف ةريخلا نوعدي

 اوعيمجل#' سفانتلا نأ وليم .ةكالخ رواد رببحت متسع دس

 © اهب
 10 5 سفانكلا

 نيتفانشل وكأ هيلع مدق نمو دعم نمي ىكدف نب ىليل 1 اسو

 8 ناذوبهملا « سحا املف  ناذوبهملا ىلا كيصخ لالف ترا ىفو

 و نارمع نب ليذهلا هجو زميصملا ىلأ اوزرأو هسعم نمو بره

 8 ًاعيبج ربخاب كلاخ ىلا اوتعبو اذيك سفانخاب قلي

 15 ءاشربلا ىنب خبصم

 لحا بو ديل لعا 3 دلاخ ىلا ربثل ىهتنا املو اولاق

 و ىتّلقلاو 0 نيب كومو 58 ىلا اهيف نوعيتجج ةعاسو

 لييشل كنج لبيالا ىلع خيصملل ادصق نيعلا نم كلاخ جرخو

 : ©( 10و. ع (0 هزه. 5) 8 ءغ 18 م532عممطان06 ثيردح. 2 12

 (ءه 13) عب 2) 105. مودقب. ه) 0 ء6 18 مو.

 رث) 12 ناراوح. م) © بلقلاو.
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 ذخئنس ١ 1.١

 عامتجا نيملسلاب رهمرزو هبزور رظنناو اهتاقلغاو فيولا نيبو امهنيب

 عجر املف اودعاو اوبتاكت اونك دقو ةعيبر نم امهبتاك نم

 ىلع مزع ىقو كلذ هغلبو رهظلا ىلع ةريخل ىلا ةمود نم كلاخ

 هيلع فّعتي نأو ركب نا فالخ هك .نئادملا لها ةمداصم

 اك 1 كادت نب ليل اياووورعر نب عقعقلا م لجعفا ءىشبم

 ىرما باتك دلاخ ىلع مدقو رمقلا نيبع ىلا هاقبسف رهمرزو
 لؤنو 5 خيصملاب ركسع دق نارمع نب ليذهلا نأ ىبلكلا سيقلا
 اديب فعل ايصخ ركسسحا ى رشبلاو مقلب ريجُب .نب_ ةبعتو
 سباح نب عرقألا هتمكقم ىلعو كلاخ يرخ هبزورو رهمرز

 اأو عاقعقلا فيرط ذخأو مّْنَع نب ضايع ةريخل ىلع فلختتساو
 ىلا عاقعقلا ثعبف نيعلاب امهيلع محق ىتح سفانكلا ىلا ىليل

 لقو سفانخلا ىلا ىليل ابا ثعبو ودعا ىلع ا 0 كيصح

 © ماقملا الأ ايبأ مجاعقاوف لاو مراتتسا نمو ءاوعمتجيل مايجي

 نراك” غل

 «) 8 لعجغ , زلعمم مدتصمم ةرجانل 18, مموأغعو ص انا200116 ©0012

 ذم لفحغ طحاتكةئاتمل , 01126 70 ذا 00. آاتع0. 20:2 طمةتوتد 211 8

 ءعم]1 ومات : ملعا ةللاو ءافلاو ميجا وو امهيلا رييستلاب امهجكا ع

 كرز 8 6ك 2 5. لهو | 1ك 05: 1125068 حيضُملا» ء) 5زع ةهيتطعتع زاتطعأ

 لدعقع ل, 1ث, مءعصانلا: ك5 معلا 14 ىلا «ءاغع[1 110

 701112122 1126260153 ©5[. 4) 1205. أ 8 ئيرمتللا : 2 8 اوعبكتل

 20 اوعيتجكجفر, 0 أاوعيتتجا اذا. رك) 0 عا 111 تيلدح.



 ترميوجب#

 ١ ةنس رك

 ناكو ةريلل ىلا دلاخ عجر هاّملو «رابنآلا ىلا عرفالا درو ةمودب

 سيلقتلاب ةريخل لها عاقعقلا ذخا اهحبصي ثيح ابيرق اهنم

 انب ةاورم ضعبل ليقي مهضعب لعجو نوسلقي و هنئقلتي اوجرخ

 فيس ىع بيعش نع ىرسلا لا 2 ««رشلا .6 جرف اذهف

 5 نظف ةمودب ماتا كلاخ ناك دقو اولق بلهملاو ةحلطو ديح نع

 نم * 34 رهمرز جرت خقعل اًبضغ ةريوجالا برع خبناكو ب مجاعالا

 سفانكلاو م اًدّيصح ادعتاو رابنالا ناديري هبزور هعمو «دادغب

 ذكموي وهو ورم نب عافعقلا أ رابنالا ىلع هو ناقسب ولا بنكف

 ىكدف نب يا 000 كثعبف ورب كك ىلع نلاخ ةفيلخ

 10 ىقرابلا دعكلا نىب ةورسع كدحعذو ةييككلاب هرمأو و ىدفعشلا

 الحف اجرخن خامدقأف امذقم امتياز نا امهل لقو سفانخلب هرمأو

 4) 1112 اتت5ا15 121م1 2. 6) (0) وجرخا. 0 18 يي 7 060 حرف:

 0عءاص0ع (ن حرشلا» 07) 0 6 ا 1120 100 ىرهمزر)

 نائم صمصصعر» 2عجوزءاتت7 554 01135020112132 30111 1201 ©34[0125و

 جت ع> 5مععأع 011201323 1113 3 رهمهز ورد و12 3م1101 ]ةعاغ 11و,

 امءمر 13 ءأ 14 1ععلااتتم ©0251215© ؟710عأات”“ز رهمزور 11110, 40

 آ12. 14 15 عدوان تامر 211101 ]310عاعءعم 11عدت 51ع21 52336 2015و

 ل100 ةءرم ]معا 5152162, 0123 52111123 0621501113 17611515 3

 (رهم زور)» 0ءزرد لع 1مم 2 20عمخغل اطان5ذ مم :ععام 101ع11ةعغانتت ءانات 11

 رمرستسع ءمصكانكاتات ءدأز 11دوانع ؟م:طحدتط 212 ءاونص (1[كه5., 821.

 1لر ا 2111 ! دنانا6222' هم1101.12) 1505:0206 نادعد سس ميز 170-

 هدالعد :ءءنصملاتسس ]ةع. 11, ةمءر 21: 21320. ال٠... م) 505. ىدغسلا
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 مي "٠ نس

 مل ةخمود نصح نيطيح برعلا نم ةمود لع اودما ىنيذلا

 ةعيدوب ضهنف ىدولل بخ دلاخ نامطا املق: نصل علمك

 اولتتقاف ضايع ىلا هيألا نباو ناجردشل نبا ١ نرحخو. ىلاخ افجر

 نم ضايع منو دلاخ ىدي ىلع ةعيدوو ىدوجلا هللا مزهف

 اذكلا ىرركلا نيخا هتان نلاتخ ا امأنف' نوملسملا“ ةبكرو هيلي 5

 رود هم نسلم ىضلل !ىف نما فقلغا ضل .الثما املك عليج

 ميهت ىنب اي ورع ىب مصاع لاقو ( ءادرح هلوح اوقبف عباكتا

 لبقاو «هب ميغ ىنب مصاع ةيصو فمموي عتاجت ببس ناكو اولعفف

 باب هب لس ىتح جعلتقف ىصخخل ىلا اوزرا ىنيذلا ىلع كلاخ

 برضف ىرسألاب اعدو هقنع برضف ىدوجناب كلاخ اعدو نصحلا

 دق اولاق ميغ ىنبو عرفالاو امصاع ناف بلك ىراسا الا عقانعا

 ةيلعاجلا رما هنوظفحتا مكلو ىل ام لقو كلاخ مهل جقلطأف مانمآ

 ء مروج الو ةيفاعلا 082لسحت ال* مصاع هل لاقف مالسالا رمأ نوعيضتو 5
 هعلتقا ىتح هنع لني ملف بابلاب كلاخ فاطا مث ناطيشلا

 نميف جميوماتف مدرشلا ماوبسو ةلئاقملا اولتقف يلع اويحتقاو

 68ىدلاخ ماقاو ةفوصوم تناكو ىدوجلا ةنبا كلاخ ىرتشاف 7 ديزي

 <) 1كهو. هدم. 2) © ورساز 1205. وريمأ , 0ءاض0ع وريخأور 111 ا
 <11 نوطوخا. 46) 1205. هلسك , 115 نود سدت. 6) 5621251 ©02-

 ]66111132 55. عري 11 ىلا عنوزوتكاو 5126 ا: عنركد (رر 1 ١)

 خرجات: رك) 1كه5. ها 14 200. و ةيرخلا. ىز 111“ 112 1761 حوشلا

 ىبسلا انه هب دارلاو بابشلا نيمجتكملا ءاذلو نيشلاب. 2) 1205. ءا 11 يري.
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 اَمِلو نيعلا اهيف لخد هلأ هتيبعت ىف رخو ْئملسألا ةلهاكلا

 ءارهب نم جبازحا ىلا اوثعب هيلا كلاخ ريسم ةمود لحما غلب

 ةىف ةعيدو ماتا دق ام ٌلبقو معاجضلاو جوننتو ناسغو بلكو 66

 ناجردمل ىبا عاتأو © سنامور نب ةربو نبا هحئاسمو. ءارهبو بلك

 وج خونتو ناسغ 8 فئاوط ىف مهيَألا نباو معاجضلا ىف

 رديكأ نيسيئر ىلع مو دلاخ ردد هغلب اًملف هب اوُحَشو اًضايع

 ملعا انا رديكأ لاقف اوفلتخا ةعيبر نب ىدوُجلاو كللا دبع با
 الوب ترح فادح الي معقم ارتاط نمكتحلا 9 قلل 0

 قوعيطأف دنع اومزهنا الا اورثك وا اوّلَق ادبا موق كلاخ 5 ىوب

 دلاخ برح ىلع مكّتلمُأ :نل لاقف هيلع اوبأف موقلا اوحخناصو
 وريع نب مصع ثعبف ادلاخ كلذ غلبو هتّيطل يرخن مكتنأشف

 هب ىلا املف ادلاخ ريمالا تيقلذ امنا لاقذ هذخأف هل اضراعم

 !: ىضمو ءىش نم هعم ناك ام ذخأو هقنع تبرضف هب رمأ ءادلاخ

 ةعيبر نب ىدوجلا عيلعو ةمود لها ىلع لزني ىقتح دلاَخ

 ناجرّذمل نباو ميلا نباو ئبلكلا مسنامور نباو ئبلكلا ةعيدوو
 ىراصنلا ناكو ضايع ركسعو هكسع نيب ةمود دلاخ لعجن

 2) 18, 112 ع6 ريوع. 7) 10؟ ه6 115 نماقلا 6 رهاطلا.

 2 105286 سامو , 5ع ك6 14 1, 5ثبل ءا 1105: ءدك. 776225767

 مأو 2. 387: مه235 20جعس عدل. 2) 105. ءا 115 1151 الو. 6 ©
 ءن 112 ىلاخي ؛ 7) لكمو.ي 6 0م ممتعن



 رك 8 ختمت

 كجوو هيف ام منغو مانصح ىوح نم ّلك ىسو نيعيجأ ىصلل

 هسكف فّلغم باب قيلع ليجتالا نوملعتي امالغ نيعبرا ةتعيب ىف

 داير وبا قنم ءالبلا لخأ ىف هيسقف نشر اولق مننا ام لقو « قنع

 لج ةرمع وبأ عهنمو ريصن نب ىسوم وبأ ريصن مهنمو فيقث ىوم
 ل نيج وبأ نيريسو 0-0 ىلعألا دبع نب هللا كبعو

 ثديوحو ةنسح نب ليبحرشل ةرمع وبا راصف ةئالعو 5 ثيرحو

 ريمع نمو نامثعل ناو 4 ىنعملل ةتالعو «دابع ىنب نم لجل
 ناكو ءامدقلا مأشلا لحا ىلوم نم هبسن ىلع تبّتف سيق وباو

 )111 تاو دلال اديب خف ني اهنا بشي ريس
 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا ءبتك «رمنلا تمخا »

 نبا تّلهلاو ناجرلا قبع نب ةّحلط' نايفس قاو ةحلطو سنس
 قنا ىلع كلاخ دنع نم ةيقع نب كيلولا مدق املو اولق ةبقع

 ضايع ىلا ههجو و0 سامخألا نم هيلأ هب مثعب امب هَحر ركب

 ح ةرماج مو خيصاح ضايعو ديلولا هيلع ملقف هب هلماو

 كنج نم ريخ تالال ضعب ىف ىألا هل لاقف قيرطلاب هيلع اوذخأ ::

 ةعقو بغ هلوسر هيلع مدقف لعفف «ةمتساف كلاخ ىلا تعبا فيتك

 كيرا كيأ ضايع ىلا كلاخ نم «هبانكب ضايع ىلا لجعف انيغنسم نّيعلا

 ُتشاقلا اهيلع :اًداسآ نلمكي بئالكلا كنأق اليلق بَل

 بئاتك 0 بئاتك

 4) 8 يلع. 8) 1811 204. تابعو, 1512 كابعو. 2 1517 دابعو

 م ةكا نع 7 ئنعملل 6 ىنتملل. ه) 20م © 23

 1150116 201 2. !".كنو 5 8 ل 12 تتعب كرب عز ذل ءاص وع

 71م1 05011عموعمج م. ال,“ مر 2:3. 2) 28 هلجكف, 220 بانكب .

 ا طمع. ءعادلك اخالشا. 2 154 اهعبتت,ل 11 4



 ١ زكدبس مك
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 جلتاقنف | وذهب ىتح جنم اوغابت رم ىرخالا تاك نأو مكل ىهف

 ناوهم موس ف ىأرلا لضفي هل اوفرنخعاف - نيفعضم مو ءايوقا ىنكأو

 نب ريجاب ةتنقيم لكعو ةقيرطلا لع نلابقت تعم لوسنو نيعلا

 لكلا هئرسيم ىلعو رمز ىب دعس ىب كيبع ىنب دحا نالف

 5 ىف نارهمو ةوحغ وأ ةحور نارهم ©« نيبو ةسقع نيبو نارمع ىبا

 مادقف ريفا خوكلا فقيرطا_ ىلع قعو سياف ةطبار 6 ا ىصخل

 لقو هدنج دلاخ ىبعف هدنج ةيبعت ىف فو دلاخ هيلع

 ىماوح  هسفنب  لكوو لماح ئتافاهكنع ام اننوفكأ هيتبتكا

 , هغعبتاو ليذهلاو ريكاب برهو رسألا 4# هيف اورتكأف لاتق ريغ نم

 املو نصل اوكرتو هدنج ىق بره نارهم ربخل ءاج املو نوملسملا

 اويصخعاو دويكتفا نصل 8 مجكلاو برعلا نم قع لالف تهننأ

 قع هعمو ىصغ صل ىلع لوقي ما ندا ى تناك ليقاو

 ناك نمك دلاخ نوكي نأ نوجرب مو فعلا نب ورسعو ريسأ 4

 و ىلع الا قاف نامألا لاس ه هلواج ةوار املخ برعلا نم ريَغَي

 اوراصف نيملسملا ىلا هعفد اوحتف اهملذ هب هل اوسلسف هيبكح

 سيل هقنع تبرضف ميقلا ريغخ ناكو ةقعب كلاخ رمأو ماكاسم

 نم اوستي رسلل ىلع احورطم ءارسألا هآر املو ةايال نم ءارسألا

 لغأ قانعا برضو هقنع برضف فعلا نب ورعب طخ رث ايه

 20 1057 68 (0 6 نيبب ٠ 2 ىصخر 10 نيصح. 6) 10

 « © ريفخاك. 2#) 8 © 111 200. نم 0 1055. جلواجج, هءاع

 هيا ل اكاسمر 0 11 111 ىباسم (2) , ل618 اولعج

 لسالسلا , 14 ء 7. ىرسأ مل خاف.
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 امور ١  ةنش

 هبا ان ني

 ةناف نوصخلو عالقلا ضعب آلا ضرا لكو «معن لق* ةونع داوسلا

 698ةمذ داوسلا لهأل ليف تلقف 2 بَلَع هضعبو هدب اص عضعب

 نذخأو يارخاب اوضرو اوعد امل هتكلو ال لق برهلا لبق اهودقتعا

 © زمذ أورامص عنم 5

 ةحلطو كيخح نع فيس نع بيعش نع سلا ىلا بتك

 هل تيحتساو رابنألا نم كلاخ غرف الو اولاق دايزو بهم لاو

 انهبزب رتل" نيل نضقوإ!) ركب ' نب ناقربزلا رابنألا ىلع فلختسا

 /مةقعو مجحلا نم ميظع عمج ىف « نيبرج مارهب نب نارهم فثموي
 دا علو ربنلاا ندا يرعلا "نبأ ميظع عيجت هد اذا نبا

 ملعا برعلا نأ نارهمل ةقع لق كلاخب اوعمس املف و ٍهقال نمو

 لاتقب ملعا متنأل ىرعل تقدص لاق ادلاخو ةانعتف برعلا لانقب

 عوكتود لو هب ىفثاو هحدخ مجعلا لاتق- ىف انلثمل مكتأو بوعلا
 هل تلق كلاخ وحن ىضم املف مكاتعا انيلا متجاتحا ناو ؛5

 لاقف بلكلا اذهل ليقلا انينعب نعساو لاهي ره قلجتنامب جعل

 دلك نما هدفا :ودداسوا مل يختل ع الا نرأ جا ئتاق .قوحد
 دلاخ ىلع هل تتناك نان عب :نيبقذاذ مكدح ٌلفو مككولم لثق نم

 ت) لكمو# لاثر للطع ثم 2 2)إ 115 لق. .. 2) 1م5.ءمدرس. ,2) 154

 بلاغز 115 م20 طقق م06 ة ٍهضعب 02566 بلاغ ضعبو اص ضعبز

 دمر تانعم 41505: ه6 11غ .5.- ف. 2. نيبوشر 111 ىسوسز ©

 2ةاوعائت ةقممةمقودعمج ةانجنت م. 11. .رك) 18 قعر هك 2كم

 للم ءغ دانمب2 م. اة, 6. حز 8 ماقال /) ( اهحدف»



 حج هيعشو ف“ 1440023

 خنس ا ' ركل

 رانينالا لحا نمو نوملسملاو رايثألب تكا .نأفطا املو

 موق اولاقف متنا ام هلأسف اهنوملعتيو ةيبرعلاب نوبتكي مآر اورهظو
 عغلتاوا تيناكف انّلبق برعلا نم موق « ىلا انلون برعلا نم

 اهنع لق ل رث برعلا ةرابا نيح رصن تب مايا اهولون
 ةدودشنأو دابا نم ٌطْخل انمّلعت اولاقف باتكلا متمّلعت نمم لاقف

 : ءرحاتشللا
 معلا 4لزهتف ارماقا ول وا مم مهنأ ول كايا ىبوق
 ملقلاو مّطخلاو اًعيمج « اوراس اذا فارعلا حاب 5

 لها هيلا ثعبو جيزاوبلا لمأب أ 16 لوح نم دلاخ حلاصو

 , رث ءةلجد ءارو نم و دتبيع اوناكف جبتاكف هل كقعيل ىَناوُلَك
 نيبلسملا نيب نوكي ناك اميف اوضقن اهلوح امو رابنألا لعا ّنأ
 تيبت امك اوننبت جنان جيزاوبلا لها الخ ام لوشلا نم نيكرشملاو

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا 8بتك هايقناب لقا

 لاق تبث ىأ ني بيبخ نع هايس نبا :ىنعي زيزعلا ديع
 ه5 ابيلص ىنب الأ ةعقرلا لبق 8دقع داوسلا لا نم بحأل سيل

 ىتح اوردغ مث 1تارغلا ىرق نم ىرقو ىّناوُلك» ةريخل لعا مو

 نع ئرسلا ىلا «بتك ى.اوردغ ام دعب ةمذلا ىلا اوه

 ©) 8 ة5هآانتك ىلع. (6) 105. ع6 115 قارعلا 3200., 560 13150 , قت

 طقعع 20 هد 5مععادصأر 011326 5112132 م. بأ 5ع00. ه>م05163 ةاتتتأغز 116

 20 برعلل. ) (0مج3]31 1طص ةاطت-ب-(0دلغ: هك 1طص 18115ءطشسم 8#, لع

 .5٠5 4) 105. تيماقا, 115 تمماق. ) 105. اوراث. /) 105. أ

 11 ج وللاو. م) 505. ةنامامكاو 18 حينبع. ) 111 هن. طقصع 53-

 لل مصعتس. )2  8 ءغ 115 هزت. )  1205. ءك 11 لهع. 2) 55:

 ء6 11 تارف. ) 111 ءغ 8 طقصع 5201410معطت 0



 ذنس "١ 0

 نثل هللاو ٍهمزلي داك ءاضق ماسفنا ىلع اوضق اذا موقلا نأ كلذو

 ىلع دلاخ مدق كلذك معانيبف هتخاصأل ازاتج دكلاخ نكي م

 ا دل ريع ناو نتتملا تاتنأ) ١ وننغلب فاطاف_ ةمكقلا
 اماوقأ ىرأ ىنأ لاقو ختاصوأت هنامر ملأ مّدقتو هب عمس وأ هآر اذأ

 اقشر اومرف اهريغ « اوخوت الو هنويع اومراف بوخاب هل ملع ال:
 ةعقولا كلت تبيمسف ذئموي نيع فلا ىقفف اوعبات رث ادحاو

 نازريش لاقف رابنألا لها نويع نتيهذ 5 موقلا مياصتو نويعلا تاذ

 علصلا ىف !دلاخ © لسارف ءفابآ نابآ * لاقف هل رسفف نولوقي ام

 603 ناحكم فيضا كلاخ قأو هلسر كف كلاخ هضري رث رما ىلع

 مكتقا رق هعفاف هيف اهب ىمر رث اهرحنف شيل ايانرب ىدنخل
 قدنكل ىف نوكرشملاو نوملسملا 0 د اباذرلاو د

 دارا ام ىلع ملصلا ىف ادئلاخ نازريش لسارو نصح ىأ 0 0

 سيل و ليخ ةديرج ىف مدنمأج 0 38 1 يشم
 نهب ىلع مدق املف فازريش .يرخ و

 ل نيل .موق ق..تنك ىّنا .لاقن همال ربثل هريخات هيوناج ؛5

 عاسفنا ىلع نوضقي انيلع عامدقم عاتعمسف برعلا نم علصأو ليقع
 علت رث هيلع بجو الأ ءاضق عسفنا ىلع موق ىضق ام ّلقو

 ا 1 اللا نأ يوحت ني اللا ضرالا لا قو ةيف* ومقفف نذل

 ا مور اورخوت. .. 3) 205. سانلا» .. 0 18 همهز.: 8: نابأر

 © 3. ق., 151 نايأو 3-5 دايا 4) 8 لسراو, 105. ىساوفا 4 8

 ناك (ةفيلج.| )309. ماع, 210: متمام 1 غ2) 16د, 1

 ءا 2097. هدم. 72) 8 ىف يفر © ىفو نم, 1205. ىمو نم.

 2) 151 200. ءىشب جهنم رقت ال نويعلا ناو هل نيبعلا ةرق ناو.



 كركي يصح جيجي اة
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 ماعم فنا هاهيبا ربعل*

 م” لك ءاسم* ىم ءاتوعتشتم

 اهنويع قرز /نابذلا نم ه قافر

 ىَناوَلك ركذو نوهعلا تاذ ىو رابثألا ,ثيدح

 اهيف يرخ هلا هتيبعت ىف ديلولا نب كلاخ يرخ اولاق امهباختاو
 ع 5 0 035

 لزنملا عرقألا لزن املف سباح نب عرقالا هتمدقم ىلعو ,2ةيذأ نم

 ملف جلبا نيملسملا نم موق جميإ راسبنالا ىبللا هملسي ىذلا

 صضاخم تانب ماعمو مادقالا نم ادب اوحجج مو ةجرعلا اوعيطتنسي

 ؛0 تاجوتنملا اوبقتحاو تاهمألا اورص ليحرلاب ىدون املف غعبتت

 لما نصحت دقو رابنألا ىلا انابكر اوهتناف ريسلا فطت مث اهنأل

 نازريش دونل كلت ىلعو هنضح نم اوفرشاو هيلع اوقدنخو رابنالا

 سانلا ىف ةعنقاو هدوساو نئموي ىمجأ ٌلقعأ ناكو طاباس بحاص

 حبص اولقو روسلا نم فئموي رابنألا برع جياصنق مجكلاو بوعلا

 15 لاقف ا برش تي 1 ل م لمك< 2 عل وش ابنألا

 سفنا ىلع اوضق دقف ءالوم امأ لاقف هل رسفف نولوقي ام نازريش

 4) 114 151: © اهباوريعل, 105. ء: 14. اًهيأَو ىرتلل 2) 1205. اهنيقأ ال.

 2127 انيعتعور 1112 ه1 20 خعيرشو لكم. 26 فاقر.

 ر/) 12055. بابذلا. ى) 836 متتواتك 1سعام15 ©00. 28 899 77. 2 8

 © رابنالا“ 2) 8 ليبجر ©( آءانو0. ذل ليج ريبغصت 2 8

 هرس. 42) 10عءد1. هةر. 18: 131 الزبيحل و 16205. هلي. . 7) 2 ليجو.

 7) 505. د 1 هبوب هعاع77 ةزصع مان2ع65. 0) (000. 5. م.



 0 اا

 هرقاو 3 لسع نب ةعيبرو وكلا ىلا نب نيصحلاو « ىطبخلا

 جرو وربع نب عاقعقلا ةيخل ىلع فلختساو روغت ىلع ماسملا

 كلسف هنتاغالو هنيبو هنيب ام #0 ىضقيل ضايع لع ىف كلاخ

 نم رغت ىلع نك ىنثملا «نأل سباح ىب عرقألا كلاخ ةمّدقمو

 ىلا نوهتنيو سراف لأ نورواغي اوناكف نثادملا / ىلع كلل روغتلا

 ةتاغا ىف هجورخ سعبو ةريخل نم كلاخ يورخ لبق ةلجد ىطاش

 نأ نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك «صضصايع

 امايا ءالبرك ىلع كلاخ ماتاو لاق. و نأ ىلا * هلثمب :جدهش  ىيع قور

 ىناذ ربصا كلاخ هل لاقف بابّثلا ةميثتو نب هللا دبع هيلا اكشو

 بيعلا اهنكسنتف ضايع * .اهب رمأ هلأ. .ماسملا غرفتسا نأ كيرا امنا

 رخو ةنمأ برعلا انفيجتو .جفلخ نم اوتوي نأ: نيفلسلا دونج. ىمأتق

 لجر لاقو ةمألا ةدجت لدعي هيأرو ةفيلخل مانرما كلذبو ةاعتاعتم
 2 هه

 1 ةميتو نبأ اكش اميف عجكاشا نم

 ىتيطم 1 ءالبرك ل 1: تسبح ىقل* 15

 امي ام اذا عودحح / نعل ىفغو *

 اد 1 ل ها تلح اذا

 ©6) 15. لبشر آطص 8520ز22 1, ة* ىلظنلأللا 2) 703165 ةانصغ

 0 110 21133 هققم ءارما: ا 4) 1337 يضغيل.. ١ )151. نا:.الا:

 از 111 لكل ١ 2) 8 همد]: 105. هدمت, 6 ىلا ./8126:)2عيد ءتطقنب عت

 111 معالكو ء ]لك 05. هأ (ن ه>ئع10عئقج14. )2  7 ءتقانق 5عوم1عدأع5 عاقل 2110

 ]36.157, اهءر 2و -17. 2 © تسبح كقلوز هك. 1005:6101 ةصضمأ
 ]96. 7,389. 7) 0 ©6113 ءالبركب. 7*) ( هد. وز 111 نيبعلابو. 72) 1 013.

 6000. ءأ ] ةعاأ تلخ.: 6 كربم 501115 1205. 0266و «ءانعت1 لونم.



 + 1:2 وو تاك57- س1 تتجنب

 أرز نس 0

 ةتتك_ ١ 4 ةودجو 5 نأ لجر ىلع ىرسك قل « عمتج نأ ىلأ

 2هللا دبع نب * دمحن نع فيس ىنع بيعش نع ىرسلا ىلا

 نايفسو هايس نع بلهملاو ةريغملا نع 5 ةحكلطو نامتع نا نع

 قاب نا دلاخ ىلا كهع كف هحر ركب وبا ناك اولاق. ناعام ىع

 ةاهقوف نم قارعلا أي نا ضايع ىاو اهنم لفسا نم قارعلا
 انتعبتجلا :!ذاف, ةزيخل . لعءاريما وهف. ةريلل 31, فبس ان ايكحلا

 سرافو برعلا نيب ام ماسم امتضضف دقو هللا ءاش نأ ةريخاب

 محتاقيلو امكدحا ةريخلب مقيلف مفلخ نم نوملسملا قوي نا متنمأو

 11 و مي زي وحي وهو م قسم

 عينجا. 65) 1505. 022. ) 20ع ءأ 01136 601121

 ىقتاو هللب اونيعتساو * ميديا ىف اع مودلاجو ميقلا ىلع رخآلا
 ؛هايندلا اورثوت الو مكل اعبتجج ايندلا ىلع ةرخآلا رما اورثأو

 ةلجاعمو ىصاعملا و كرتب هللا مكرّذح ام اورذحاو ماس#وبكستف

 ناك ام ىلع كلاخ ىقأف «ةبوتلا ريخأتو رارصالاو 8 مكاياو ةبوتلا

 ناوسلا لفسا ىلا ميِلالَقلا ندب ام هل ماقتساو 6ةريخل :لينو هبا رمأ

 ىريمحلا هللا كبع نب ريرج ىلع دذكموي ريل داوس نزف

 5 5 هَ 2

 خكسحو نرقم ىب كيوس ىلع ةلبالا داوس قرفو 7”ةرارضو دكيوسو

 ©6) 55. ع

 1150116 0 ماقتساو 111 طمع 10مم هدح1446, ءاتتطص 32163 101. 154 1.

 دانزدل 2. ]الأثر نانوع كانت 2050515 20216535 , 6205143 5126. 4 ) 105.

 نجلا دبع نع. 6) 5. قالا رث) 183 طقعع 01100116, 12210-

 معي وننتلعس نن00هصدصت000 , م210:ع 1معم طحاطاتتل“ا مىي) ( كيبق

 نم ىلاعتو. 4) 55. ايل 2) 1205. كرو. م) طلصع 15ا5

 مكمن 111. 7) 18 خمشاو. -72) 1505. ©أ © راوض ىب 12150



 لم 0

 هجورخ لبق بوصيو دعصي ةريخل هلونمو ةنس هلع ىف كلاخ ماو

 نع عفدلا آلا سيل نوكلبو نوعلخ سراف لعأو مآشلا ىلا
 ىلا هبساني «نم ّلك * لتق ىرسك نب ىريش نأ كلذو ريسهب

 جنبا ريشدرا دكعبو هدعب سراف لا بوو 5 ذابق ىب ىرسك *

 اوقبف روج مارهب نيبو ةذابق نب ىرسك* نيب «نم لك اولتقف

 ديبع اس “هيلع نوعمتجج نمي هنوكلع نم ىلع نوردقي ال
 نع دلاجملاو ورع نع فيس ىنثتدح لق ىمع ىنتتتح لاق هللا

 ىلأ ةريبلل حتف نيب اميف كيلولا نب كلاخ ماقا لاق ىبعشلا

 ىبس ىذلا ضايع لع جلاعي ةنس نم وثكا مأشلا ىلا هجوربخ
 0 1 ةييلجلا ىلا ىهع اه لول ىيملسمللا لاح لقول

 نود ناك امو /م/ةموكب ىجشأو ىجش دق ناكو ءاضايع

 هيلا ىهع ناكو ءاسن ةنس اهنأك مي ةنسل اهنا ءىش سراف جف

 سرافل ركسع نيعلاب ناكو مهل ماظن هفلخو مايلع محتقي ال نا

 لعا ىلا دلاخ بنتك تعقو املو رخآ ضاوفلابو رخآ رابنألابو
 [ ناودنبلا نب #فذازخرفلا ىلوف ىرسك لآ ءاسن ملكت نئادللا

 ء) آ05. ءاأ 15 ناك“ 2) 105. ندقتنا, © ىفسأ. «) 181:06 2ث

 ” از ضايع تعنت ال ولو. - ي) 165. هموكين ار م) 64441,

 01100 . ؛ةصخاتتم 0651042351 م01عوغأ, 51 1ععممدعتت 18 26عاما ل5.

 7) 151 ةّئسلا © ةّئس 2 2) 155 ئاظن. ١ 2) © دكادحفلا.. 2 6
 طئتتزات5 طمدم1215 م2هه11213056ع 710ع 11510عءاعع, صءعيعذععأبع ك1 ,

 آالتعم 1888, م. 20 ءأ 26 (5ذغةانت عدا عت. 0. م111.-155. (ن12556ع 0. 5.

 فلع20. 0. 117155. 015171, 1, 394 ءأ 00+4): 8 0 2 نلآو 05 24 8 ديلا

 © ناودنم ا.



 "١ خخنس م".ةد لدا تنعم

 كلاخ ناك ىيذلا ةباحصلا نم رفنلا هل اودهشأو ءاولا ىلع

 «اريشبو «اريرجو قراضط نب رباجو عاقعقلاو هاماشه 2دهشا

 «ءديز نب كلامو فنعلا ىذ نب ياحلو ةنادزأو ةلظنحو

 نب ع نع فيس نع مع ىتدح لاق هللا لسيبع انعم

 5 ةريمأل * لهأ بنك دقو كلاخ «يرخو لاق 4ريخ دبع نع ثراخل

 دبعلا كلاخ اهيلع انّدماع نلأ ةيرمل انيذا دق انا اباتك دنع

 مريماو انوعتمي نا ىلع نوحناصلا هللا دبع نوملسلاو ماصلا 54

 ىلا هباتك .ىف لاق هاذ ىرسلا امأو ؛ عريغو 7 نيملسملا نم و ىغبلا

 1لثم ثيدشل مرئاس رت ىكلاخ غرف لق كيلولا ىب ماشفغ نع
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 مكتثج ىكقف الاو ةيولل اكل ةمنلا لعب( اويفتعاف هلاو كومكللت

 ىيبع ىنتدح كريد «برش نوبت امك توما نوب موقب
 ىنح هن نف تيكم ل نع فيس نع ىمع ىنتكح لق هللا

 دبع * نب كيح نع فيس نع بيعش نع ا ناو 5 نامتع

 نع سجرس نب دايرو ةبقع نب بلهملاو © نامثع ىا .نع ءدللأ 5

 دلاخ ىلا م ىبج جارخل نا نامام نع ىرجألا ءنايفسو هايس

 فيتاسرلا :سوور .مث نيدذلاو وونمض نيذلا ناكو ةليل نيسمخ ىف
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 'هرومأ ىلع هب اووقف و نيملسملل هلك كلذ ىطعأف هيدي ىف اًنهر

 ا نيعيتج كلملا ىف .نيفلتخ ريشدرا توب سراف لها ناكو

 نورضمب نوملسملاو ةنس #كلذب اوناكو * نيدناستم كلاخ لاتقا»

 رما ةلجندو .ةريخل نيب اميف سف لعأل سيلو ةلجد نود ام

 رداسو هنم اوبتتكاو هوبتاك ىيذلا الا ةمذ غانم دحأل تد.سبلو

 جارذل لامعا بتتتكاو,.نويراختإت م قويصخمو الجل كاوسلا | لها

 نكرلا هللا مسي ةدحاو ةخككسن نم رك لعال 7 تاآربلا أوبتكو

 وخاص هللا هيلا نكبانكاوبلاتتك حرم قاسكلا رمل «ةعارب ١١٠١ ميكا هك

 هيلع عحلاص ىذلا تصضبق دقو ديلولا نب كلاخ ريمالا اهيلع

 ام دلاخ ملص لكب نم ىلع دي مكل نوملسملا» كلاخو كلاخ
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 أ نعل را

 نتادملاب مهو سراف لا ىلا هعم بتكو لبجرب ةريخل لها نم

 هبذازألا هيوذاج نمهب عمو ةمدقملا ىلع ههثأو 0 ريسرهبب هيوذاج

 اماق /منيياتك ءابهعم بتكو لجيب ابيلص كاهدو هل هابشا ىف '
 5 رخآلاو يح اهدحا ةماعلا ىلف مرخآلا اماو ةصاخل ىلاف اهدحا

 لق .ةرم ' لاق, ب كما ام ةنربملا لقا ليسن نلاتخ لة الو وللا

 جهشيع يلع - نا هللا ٌّلعل سراف لها هب تأف باتكلا نخ

 لق 3ليقره لق كمسا ام ابرلص لوسرل لقو اوبيني وأ اوملسي وأ'

 نع ىرسلا ىلا .بتك . 8 هسوفن فعرأ مهللا :لقو بانكلا لكك

 10 هللا مديمل نابانكلاو هلتمع / ةريغو كتاحم نع فيس نع ببعد

 دكسعي امأ سيراف كولم ىلا كيلولا نب كتلاخ نم ميحرلا نكجرلا

 ولو مكتملك قرفو مكديك نقوو مكماظن للح ىنلا هلل كيحلاف

 مكضرأو مكعدن .ائرما ىف اولخداف مكل اش ناك مكب كلذ لعفي أل |

 7 ىلع بلغ ىلع“ نوعهراك متناو كلذ ناك الاو مكريغ ىلا مكزوجكو

 5 قحرلا_هللا .مسب .. ايل نويبخت المك .اكوملا نوب ميق ىديإ
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 اوملسأف كعب اما سراف ةبزارم ىلا ديلولا نب كلاخ نم ميحرلا
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 )هل ١ خمس

 ةعنملا ىلع «جيلالفلب لعلا ىلعا ىف لرنف 6 ىرصنلا 4ةميتو
 نب ريشبو امسبو ايقناب ىلع هللا دبع نب ريرجو ةيرخل نصبت

 نرقم 0 0 اوبنابد ةفيوكلا لينق نيرهنلا ىلع :يداصخا

 مولا ىلا ديوس رقع ىمست 3 لزنف هرتسن ىلا ىنزملا
 اسمو ىلا ظأ ىنأ نب # َّطَأو 5300-5 ىقنملا كيوسب 00

 ىلا طأ رهن هل لاقيو هب رهنلا .كلذ ىمس * رهن ىلع الونم لونف

 000101 زرع مام نيرا لو دنلي سني ام .لاختإل: رتفو !مويلا
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 !ةبيتعو مهر ىنأ نب ةروسبو وربع نب عاقعقلاو نرقم نب راوضو ١
 روغت كرما ءالوهف هناطلس ضرع ىف :بيسلا : ىلع اولزنق. ساهنلا ىبأ
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 ال1 ا".هأ

 ىفلا ىلع درجرم» ىلا ييلالقلا نيب ام ىلع دوحناصف انرطسنو

 «ليقث ةافلا فلا ىلع همدتيدح ىف هللا ىيبع لقو فلا

 ىف ماقملا 2نع عهعم لام نمو ىرسك لآل ناك ام نيملسملل ْنأو

 بنتكو دهركسع ىف هقاور كلاخ برضو « حلصلا ىف لخدي ملف هراد

 ة نب .تلاخ نم بانك اذه.- ميحرلا  نجرلا هللا مشي القفا ١١

 ةكيلعرا محلا منك 3 9 انيطسشن ىب ايرلصو شيهب نب نازل كيلولا '

 لفسالا نابقهبلا لها نم هيلع متبقت 6 نمل نونماض متناو ةيولل

 ةديلع متبقُت نم /َبرح نونماض متناو هللا تيبع لق» طسوالاو
 قوس نيت لك رت ةنس لك 3, لجفت «قلأ»

 10 لق اناو نيملسملاو قيمتيضرا دق مكاو امسبو ايقناب ىلع ام

 لحا نم مكعم لخد نمو لفسالا نابقؤبلا ّلعمأو مكانيضرا

 نمو ىرسك لآل ناك ام اهيف سيل مكلاوما نب طسوالا ناسف |

 نب ربرجو ورم نب عاقعقلاو كيلولا نب ماشع كهش جليم ل0
 ةلظنحو ةيصاصخلا ىب هللا :ديبع نب 0 ىريمحلا هللا دبع

 نو را دسس >>: سة فس تح
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 7 6و ١ كاس

 نرلا هللا مسي باتكلا ىف كلاجملا مهكراشو ردغب سراف

 انوطسن ىب ابرلصت كيلولا نب كلاخ نم باتك اذه ميحبلا

 ايقناب دي ىذ لك ىلع ةعنملاو ةيولل ىلع مكتدماع © ىلا دموقو

 راك ىلع ىوققلا ةرركلا .ىوس رانيد :فالآ ةرشع . ىلع 06 اهسبو
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 نم ىبعم 5 0 ثلبق كقو كب اوضر نيف كموق ناو كسوق

 مكانعنم «ناف ةعنملاو ةّمذلا كلف كموق ىضرو تيضرو نيملسملا

 عاقعقلاو نيلرلا نب ماشع ىدهش مكعنم ىتح الف الاو ةيزمل انلف

 عيبرلا نب ةلظنحو ىريمحلا 4 هللا دبع نب ربرجو وربع نبأ
 ا 1 كانلسك ١ ميرقف نقي ووشعلا نإ عينبم كوي م

 انتفاع 2 نع هللا دحبع قي. |ىدسحم «نع افيس. نع ,بيعش

 ناعهام نع نايفسو ةريغملا نع ةكلطو فنكم قاب نك وع

 قا نع ديحن ىع فيس نع ىبع ىثدح .لاق هللا ديبع ابو

 دلاخ نيصبرتي نيفامدلا ناك لق ةريغملا ىع ةحلطو نامثع

 ةريخمل لفا 3 ام ماقتتسا املق ةريخل لها عنصي ام نورظنيو 5

 نب ذاز ةهاتأو نيطاطأملا نيقاهد م همنا هل اونماقتساو كلاخ نانو

 و ىرهبصب نب انوطسن نب ابرلصو ايرس تارذ ناقعد شيب
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 ا" ةخذس را

 ٍْإ
 ركذ مث فرصنا مث «جفلا ةالص كلاخ ىلص لق ىبعشلا نع

 نع ىمع ىنثكح لق هللا ديبع اس «“«ىرسلا ثيدح لثم

 دلاخ ىنا نب لييعاملا نع فيس نع بيعش نع ىرسلاو . فينس ْ

 5 ىلصي هقنع ىف هبوت لش لق عّشوتم وهو ةريخاب ادلاخ انيتأ

 مهي فايسا ةعست ىدي ىف قدنا لاقف فرصنا مث هدحو هيف

 «ىعم تلاز اف ةيناج ةحيفص ىدي ىف تربص هرق ةتوم

 ةبيتع» .ىب .ةريغملا -ىع: © ملغألا نب ةةحلطو .ناقثع نأ نع هللا
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 هركسع دلاخ ىلع لخد ىتح فقظانلا شق .بحاص ءانوطسن
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 ار 1 مدع

 ىنا لق دكدلاخ ىلا ليوش «مدق امل لق ىبعشلا نع كلاجملا

 ىف لاقف ةمارك هتلأسذ ةريخل متف ركذي معلص هللا لوسر تعمس

 ةاهعفدف عحلاص كلذ ىلعو كلذب هل دهشو ةونع تكتف اذا كل

 هيف تععقو ام اهتيرق لهأو اهتيب لحما ىلع هاككلذ لتشاف هيلا

 ىلع نوفا ام اوربصا نكلو هوطخت ال تلاقف' رطخلا اومظعاو

 ىتبيبش ىف ىلا, فقححا لجر اذه امتذ ةنس نينامث سغلب ةأرما

 هيلا كلاخ اهعفدف كلاخ ىلا اهوعفدف مودي بابشلا نأ نظف

 ىمكح ىلع الا ال لق .قداف ىرت 4امك زوجت ىلا كبيرا ام تلاقف

 نم «كتصقن نا ليوش مأل تسسل لاقف السرم كبكح كلغ نلاق

 46ىلا تعجرف اهب هتتأ مث مهعدختل كلذ ثرتكتساف رد فلا

 اددع نأ ىرا تينك ام لاقف هوفنعف كلذب سانلا عماستق اهلها

 ىتين تناك لاقف و ٍعيصاخي نا الا هيلع اوبأت فلا ىلع ديزي

 كلاخ لاقف فلا ىلع كيزي ىكدعلا نأ اوركذ كقو ددعلا ةياغ

 ابذاك كتّينو كعدنو ةرهظي اب فخأن هريغ هللا داراو ارما تدرا ؛5

 فلا ةالص ىلص ةريلل كلاخ يف امل لق ىبعشلا نع ورع نع

 عتيقل موقك اموق تيقل امو فايسا ةعست .ىحي ىف عطقناف ةّتوم
2 0 

 «سيلا لحتاك اموق سراف لحما نم تييقل امو سراف لحمأ نم

 ” كاكلاو ورع نع فيس : نع مع ىثدجح لق .هللا نيبع, اب

 <) 111 ماق. 42) 1505. اهعفدب. ه) 1505. هت. 4) 1515 4

 لق. 62) 0 مكصقني. 7) 105. هك (0 ةعدخملل. ى) 1815

 عيصاخللا 0 ) 155 رهظ. 2 2) 1505. اهيف
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 دعا ا 90

 55 م اولَرَنَك موك نيتي أولاق ةكايبص

 فناقملا : بيرعلا ضرأ نم فيرلا ىلآ

 ةريلل دعب ام ربخ

 فيس نع (يمح ىتدح لاق ىرهزلا ]: لببعس ىب هللا ديبع اب

 0 ّح ب 35

 م تنب ةمارك 7ليوش ىطعأ امل لق هيبا نع ىئثاطلا ليمج نع

 ليش زخلعسم نم بجكت 2 مفاح ىب ىدعل تماق * جسما لبيع

 هرهد اهب فرهي ناك 7 لاق ا نع 7 عيبسملا دبع تنبي ةمارك

 هل ه عفر ام ركذي معلص هللا لدور تحوافلا ىلا كلذو لاق

 سارضا اهروصق فرش نو هل عفر اميف. ةريلل ىكذف نادلبلا نم

 ««اهنلعسم و هتيقلف م خفناس اهناو # اهيا دق نأ تفرع بالكلا

 درع ك ١> لاق لاق فيس نع نيج ىنتثدح لاق هللا كديبع ا

 ه) 1؟05. ©( 115 اهيفز 105. 2فنططخ. ةر 06611 نآك 20 5
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 ار از

 « ثوغب هيف نك امو انلغش ىرت هل لقو ركب وبا بضغف

 ا ا را 0 ودللالا نحل ةقزاج76 نمه نينلسملا
 ىنحد ةلوسرلو هلل ىضرا م ا ءامخإ ةلعاكع لما شعلا :١ قفلكت

 نيذه ىف هللا مككح ام رظن 0 ديلولا نب كلاخ وك رسو

 دهشي رثو ةريكلاب وهو 10 ىلع مدق ىتح راسف نيهجولا 5

 ناك امم اعيش الو ةريخل لعب ناك ام الا قارعلاب ناك ام اعيش

 مايأ ىف وربيع نب عاقعقلا ”لقو ««ةدرلا ملها نم* هيف كلاخ

 7, ةريبكلا

 ًةميقم ةتارفلاب ىَلْمق هللا ىقست :

 / فناوَكلا / فاجنلا ٍجابْكَأب اخو 10

 اًرمره مطاولاب انضشظ كتف
 هإتف 2

 111 فاجلاب نر ىنرض يتلو

 تعباستت « روصقلاب انطحأ مدد

 فراصملا ىدحا هاحورلا ةريلمل ىلع

 ه) 14 11غ 501 م51: 1205. توغنو 0 توعبر تفونعي نيته 6) 4

 12 نشد 01100 ءأ مودع ماتطمش ططقتحات م12عءاطاتتأ , 12 115500114 ©0012

 0 1عععجا101ع 2ج3111 نمي 10114841118 5 هز 109: هرص6 2) 1117

 ”دحشالا 1211 51510 اعم 5112615611010 11113130116 1ع[1012 ع3 4.

 © 151 200. ىتع. رم) 14 لحا لنق ىمو © مآ نمر 1205. دعب
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 5) 1505: 0 نب ورمع 17 ءدواتك مالطما15 ءعأ 5ععان20115 2م110 ]ةعذغ 1

 ضير 2066 21. 2) 105. ةدرلا. 2) 1كهو., © ء؛ 115 قارعلاب. 2) 8
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 أ ةنس مم

 ناكإ نم. الا هللا نيبع لو“ اهل اكرات ايندلا نع اسيد 0

 ايندلل اكرت «اكتاسو اهل اكرات اينذدلا نع اسيبح كيب ىذ ريغ

 نأو 3 هعنم ىتح عيلع ءىش الف 5 عنب مث ناف ذعنملا ىلعو

 ب ني ويشكو ةعيرب عنم ةمذلاف ا وأ لعق اورحخ

 5 ليها را اماف ايلا باتكلا عفدو ةرشع ىتنثا ةنس نم لوالا

 نميف هاورفكو دوعيضو باتكلاب اوفخاسا ركب قا توم دعب داوسلا
 كلذب اولدأ ةيناث 4 ىنملا تتقا اًملف سراف لها قيلع بلغو رفك

 البلا :ىلع ىتثلا بلغ املف ١ رَخآ «ظرشب فح* هلآ 0353

 اهحتتقا اًملق باتكلا اوعاضاو اوّقْضاساو /اوناعاو رفك نميق اورفك '
 0 امهب اوعيجك ملف نيطرشلا ىم ادحاو علأس ىكلذب اولدأو لعل

 :ئاعبرا 7 قيلع عضوف ر نوقيطم هذا ىري ام ىرحتو* قيلع عضوف
 امن <« ةزركلا ىوس هللا ديبع لاق ةزركلا ىوس * فلا

 بيعش نع يلا فيس“ ىع ىمع ىتكح لاق هللا ديبع

 با نم لج نع ىفاشعلا» ةساعلا# ع نصغلا نع كفسلط 1

 !51هللا دبع ىب ريرج ناك الق قناحسا ىنأ نب سنويو :نئانكخك

 نئاتتساف ' ماسلا ىلا” ىضاعلا نب ٠ ديعس نب دلاخ غم يخ نع

 اًعازوأ اوناكو هل ٍجعيجيلو هموق ىف هبّلكيل ركب ىا ىلا ”ادلاخ

 ةدع هل ركذف ركب ىنا ىلع محقف هل نذأن عصلختيلو برعلا يف

 2 زاجنا هلأسو دوهشب ةدعلا ىلع هانأو معلص ىبنلا نم |

 7 5 اكثاس وا. 0) 0 عنمن. ) 1505. دورفكو. 4) 5:

 200. داوسلا. 21017. 7306: اهكتتفا. 2 0 طرشل اعدو (2107. ط طلال

 /) © اوكا غاوو:121- هء م. ز 05. 200 ةدعلا ىير) 18 ن

 )0 طوعع هديتنا" )126 4 كل. مراة( 11 هيل

 ىتاجكبلا. 72) ( ء6 0-11 عوجرلا 6

 داون

 1 ندتدمه ا موج صبمب هاو - هوي دعيج خاض



 ارك ا) خنس

 هل فصنم ةليقب نبا عم نآكو اولق بابصلا نم لجر ثيدملل
 ىف هيف ام رتنو سيكلا كلاخ لوانتف هوقح ىف اسيك قلعتم

 لاق ةعاس مس هللا ةنامأو !ذه لق ورع اي اذه ام لاقف ةافالا)

 تيارا زك عللكح حرا 2قيههخ قلع خللا بعدك لو
 00 رتل ا أ راياشلسلا توللوأ لخاا لع ثا ننقو#

 ىلع قأت اح: سفن“ توم ىل اهنا كلاخ لاقت ىتيرق لهاو ىئضوق

 ىنلا ءءاهسلا برو ضرالا ٌبر ءءامدالا ريخ هللا مسب لاو اهلجا

 هنم هوعنميل هيلا اووفأت  ميحرلا نجحرلا ءءاد دمسا عم رضي سيل

 رقدرا ام: ىكلمتل برعلا رشعم اي هللاو ورع لاقق هدعلتباف مردانو

 رأ رث لاقف ةريثل لها ىلع لبقاو نرقلا اهيا دحا مكنم ماد امد

 مالسا ىلع الا جبتاكي نأ كلاخ قاو ءالبقأ حضوأ ةارما مويلاك

 تلاقف يلع كلذ نقتفا ع قيوشح للا جسملا نك عت :مارك

 "لير انلاعخل, كسكو راولخفت :ئدسس ىئاف< قيتلتتأو: كيلع*اونوه

 كلاخ هيلع دماع ام اذه ميحبلا نجحرلا هللا مسي اباتك قنيبو

 1 اللا دمع نما ورا ىدعىبا +ارثعو ايحع كيلولا نبأ 5

 ) 410252 هىربج هللا تيبع لقو*  لاكأ نب 08 ىريخو ةصيبق ىبا

 ىلع مدعاع هب /#ورماو ةريخل لها كلذب ىضرو ةريلل لحا ءابقن
 ميديا و نع ءاوج ماع ا لبق رد فلا ةثأمو نيعسن

 ىنذ ريغ ىلع هنم ناك : نم الا 7هيسيسقو جهنابع, ايندلا ىف

 3 (6 تييحمم 123) 0: اذيما». 0 © نكيونش, 11 كيرش“- 4) ©
 ىريخو , 1115. 2. ) 111 هم.ز 1000 ىربج ( ىرجو. 7) © #ماور

 لعتسلع جودعاعو. ى) 1205. ىلع. /) 111 200. ةتعامجور 0110 101-

 (ةهدع عمت عملتست هدأ. 1لعصد هدم. 7282 5ءو0. 20 هللا ديبع لاقو

 0 52-2 )ك0 نم



 جسما دبع نب ورع عجتاوح ىف نومكقيو ديلا نوفلتخ. اوناكف
 ام بجتا اف لق نينس تام لق «كيلع تنتا مك كلاخ هل لاقق |

 ةأرملا جرخت ةريأملو اعدم نيب ام ةموظنم ىرقلا تميار لق تيار

 نم كل له لقو فلاخ .سيتح .افيغر لا 8 نورت ال ارك

 :ةريمل لعا ىلع لبقا رث ءوربع اي هلو تفرخ ةلقم الا كضيشأللا
 نولوانست مكلا ابق .ةركم ةكحوخ يتلا قل ىنغلبي مرثا لاقف

 بحاو وريع هل لهاجتف ءاج ىيأ نم ىردي 93 فرخ مكجكتاوح

 اماةتخصت لح هير لدتسير اقع هياتم ا ا
 تتج ىيا نم"فعأل ىنا ريمال اهيا نّقحو لاقت هب هتّدح

 ٠0 نم لاق تّمش ام لاق ه لعبا مأ برقأ لق 2تّمج نيا ىف لق

 لاق ةرخآلا لاق هه امر: لاق ىمامأ لق ديرت نيلذ لت ىماا ني

 ىف لاق تنا ميفف لق ىنأ بلص نب لاق كرثا ىصقا نيا نمف
 ماضع هرف* نيح هدجوف لاق ديفقاو هللاو ىا لاق لقعتا لاق ىايق

 ها -

 َلَتَقو اهلهاج ضرأ تلت كلاخ لاقف هب ملعأ هتيرق لحما ناكو

 ئةلمنلا ريمالا اهيا ورمع لاقف جعايف امب ملعا ممقلاو ءاهلاع اضرأ

 ىف مهكراشو ءةلمنلا تيب ىف امب لمخل نم اهتيب ىف امب ملعأ
 مىن نع رفسلا نا نع كيح ناكملا اذه نم ثيدلمل اذمت
 اذه ىف هكراش لاقف هب امد هناف ىرعرلا امو ىبابضلا نّشوجلا

 «) 1كهذ. 200. نينسلا ىم. 2) 1205. نوت, 14 دوزتت» 4 165,

 2300. تيذنك. !١ 2) 6( 6 الخ تاج رشح ه) 18 ىكعابأ. رم) 505:
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 ا ١٠ ةئس

 اهب قف عيلع ام ةيقب خو ءاولل ىم 5 نوكت' نأ الآ «ءاوإل

 : : ء ةليقب ىباأ لآقو « كباكتا

 ا دس ءفتروخلاب 4 جورت اًمؤس* ىرأ نيرذنبلا نَعَبا

 ريفحلاو ةرم نيب /اصْلَق ىَضرأ نيكعببا سراوف ٌلعبو
 ريطملا مويلا * ىف وعملا 2 برج : سيب نا كله كعب انيصق 5

 رووجحلا ”راسياك ةهنالع * لدعم نم ليلا انمسقت

 روخقلا عرضلا ارضك نحكننف ميرسح ركل مأرب 3 انكر

 يبألاو مةقف نم زو*  ىرشك لوخدحب نخل هي
 رووس وأ ةءاسم نم و مهيف لاي ريل رفحلا كاذك

 : < [ةعاملل ةيرجلاو ةبرجلاو بركلا] *

 مساقلا نب نصغلا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 ءالاقو هنم هوحنب ىقاحعا ىا نب سنويو ةنانك ىنب نم لجر نع

 ا ه) 1055. 200. اهلبقت الو. 4) 51غ ةمانو 111“, هعاع نيكي.

 00١2 م) ؟ءتواتك م1112115و 16161115 , 011214115 22110 ]2ع 11 خقق عاملا

 1. ر ةعدجأنات5 1ط10عطم 117, 3. ءغ ةججا10 12 151010. ]مز 052265 1

 صر ناتتسغاتطت 22110 1135“ لشن 1و 22-2 (01)». 2) 5. ©012-
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 ١) نس نر

 ة اوعباتتو ءارضخ ةليقب الا ثنا ام هراح اب اولاقف ىيضخا نيدوب

 4ةخقت غنم لجر لك ءعم كلاخ 4 ءاسورلا علسراف كلذ .ىلع

 نود مانم رصق ءّلك لأب كلاخ الخن نصلمل لها «هيلع اصيل
 نوبقنت اف برعا متنا ام مكجو لو ئدع باعتاب ًأحبو نيرَخآلا
 ة هنن لاف لحشلاو فاصنالا نم .نومقنتا اف محا وأ بطلا |

 نولوعم اب اة لاقف هنبرععم رخو ةبزع كرك

 ليقن ام ىلع كّلديَل 7 ىئدع هل لاقف انما و اوعركتو انوذاكحت ره

 اوراتخا لاقو تنقدص لاقف ةيبرعلاب الا ناسل انل سيل هنأ#

 ام مكيلعو اننل ام مكلف اننيد ىف اولخدت :نأ تلق نم ةدكاو

 07٠ةيونخل وا * مكرايد ىف م متتلا ناو* مترجافو متضهن نأ انيلع
 صرحا توما ىلع م موقب مكتيتا هلو ىقف ةزجانملاو ةذبانملا «وأ
 مكل ابنت كلاخ لاقف ةيرلل كيطعن لب لاقف ةايل ىلع مكنه

 هيقلف اهكلس نم برعلا قجاف ةلضم ةالف رفعلا نا مككيو

 لَ .ىحاضق ' ىمجالا لدتساو ةهلكرتف' # قِبِرَع اهدخا ناليلد

 دىايادع هل اودعأو, كلذ ىلع هاوعباتتو اغلا نيعبستو فلا 40|

 اهلبقف ىلعاكلا ليذقلا عم دخر ركب ىا ىلا ايادهلاو فلاب ثعبو
 نم عتيد مهل بسحا نأ دكلاخ ىلا بتكو ءازل نم ركب وبا

 2) 1205. راج © نايحز هل“ 1طص 120. )مد. 2) 111 اوعيابتو.

 © عمو. 4) 155 سعاتك هنفث. م) 1كمو. هدصت. رك) كم5. 200.'

 نم اذها مجتكلا. 2 نوضركنو. /) 1ص ننموانع 18 00166 '

 عنأ 51126151121112. 2) 55. رتخا. 2) 3 مكنتا وأ 2) ١.1508

 6 ةيرجاف. 72) 1505. و متنيبأ نات. #) 1205. ىمجت رخآلاو 'ه
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 0 ا" خنس

 ىف رظنن ىتح ىمرلا همكلاني ال اوضنت ةرارض لاقف «فيرارشل
 لح نن رصقلا نيلي دنيا نأ كبلي ملك هجن اوغتع :ىذلا

 نم ىحادملا و « فيزازخلاب نيملسملا نومري ىلاخملا ىقاعتم
 سوور اورعاف لبنلاب توقشرف مقنم اوندف وقرأ راض لاقف 4 فولل
 باكا ميق لك ريما حابصو جيلي نميف عهتراغ ءاوّتب رق ناطيبملو

 ىدانف لتقلا اورتكاو 9 تاريدلاو رودلا اوحانقف كلذ ملتثمب

 لغأ ىدانف مكريغ انلتقي ام روصقلا لها اي نابعرلاو نوسيسقلا

 7 انب اوعدأف * ثلاث نم ةدحاأو انليق دق برعلا رشعم اب روصقلا

 هوخاو ةصيبق نب سايا جرح ا!دلاخ انيغلبت ىتح انغ اوقكو
 ”" ددح نب تيزورنىدع ني ىدع رخو ةروزالا نم راوض أ د

 )0 اسر دعا هكر (ىللا 1 طسوالاب يدعو باطشل نب نابض ىلا

 الا اذه لا نبأو 7 لابع نبب ورمع سرخو 0 راق ىنن

 ' الح ىلا .عولسرا | ةقراخ+ ىبإ ىتلاب ىلا ءاذفوأ نوقم ني رارض

 فيس نع بيعش نع ئرسلا ىلا بتك « جفقاوم ىلع مهو

 ا نك للك الق ةريغملا روع ةحلطوا نابتع نأ نع ننجح نعام

 نايح نب سيق نب مجسملا بع نب ورع حلصلا بلط نم

 ا دموق لغإ نخ هنال هليقب. .ئيمش امثاو ةليقب وهو. ثرالملا نبا

 0 0 5 015605 فيراذخل. 0) 5ءوو. 30 رارض 1. 4 ذص انك0-

 ندنع 181 ه0016ع 06ءو20لع2هصكت7. 2 2 516 1505..هأ (إ 5

 0 لل 2) 0 ةلصلا 2 تاوتشا )كم0. لثم 1

 ناريحلا.. /) 155 ذه طصقتو. انوعذف. 2) 5و0و0. 20 باطخل 1 1٠١

 00 16 /6) 115 200. طسوالا. 7) 1205. 0 نبا. ) 111

 اعيمج هوخاو وع



 نم ليث ةريخل ىلاخ لخداف نونصخم يدل لقا سشيبالا

 0 جلتاقيو هلهأ صاحب هد وق نم- الجر رصق لكب ومأو دركسع

 ٌىتاطلا ةصيبق ىب سايا هيفو ضيبال 5 اضاخم رولا خفر ارض

 نب ىلع ةطيقو 6 ا رصق ارصاحم باطشل نب راوض ناكو

 ةدل ةوخا ةرشع رشاع ىنزملا نرقم نب راض ناكو لوتقملا دع
 رصق ارصاح ىتثملا ناكو لاكأ لك سل 1 م ىنب رصق ارصاخ

 غول اعيمج جخوعدف * جيس دبع نب وربع ةبثو ٌهليقت 0 نبأ

 دكيبع ىتثتكح « نوملسملا غشوانف اوُكلو ةريخل لها ىأف اموي

 مساقلا ىب ,ىصغلا نع فيس نع ىّع ىنثذح لق مديعس ىب هللا

 ؛0لاقو هللا كيبع لق اذكه رفعج هبا لاق ةنانك ىنب نم لجر

 و وخعلا وع فيلم ىح ظبي ةدخ !لاعي كي ل ١

 هثارمأ ىلا دلاخ دهع لاق :ةنانك ىتب نم لبجر نع مساقلا نبا

 امو مولجوي نأ اوبا ناو“ مانخ :اوليع اولايط و احلل اوودبي نأ86

 قكلو رئاودنلا“ منكي اوصئتايف  مكناذآ ىف 0 اونكمت ال للقو 1

 ه5  داوقلا لوا ناكف ودع لانق نع نيملسملا * أودكرن لو متوزجلات

 قع قاكو روزالا نب 'نارض+ وبك ةولجل ميو فين لاتقلا :بشنا

 ىدحا :«ىلا 2امدف نوفرشم مو اوكحبصاف ضيبالا رصقلا لقا لاتق

 « مكيلع اودانتو * ةذبانملا اورانخاف ةذبانملا وا ءازمل وا مالسالا ثلث

 «) 5زع ةوتموز هس 181 ءا 82ء120ط. م, 3: 1! ه5., (ن ءعن1ذ نييبرغلا

 ن) 14 ىبا. ) 151 نامز. ©) 111 ىنب. ) 162 ه000. طقع ءأ 0عاس0عز

 دانم23 !.11, 5 5عو. عا 2ءا2ل0ط. م. 71* وريع نب سما دبع. /) 000

 كعس. مز 05. م. 4) 151 204. الو ثورخوت. 109)2.اوترق. 2) 5065.
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 رع ا

 84دلاخ لقتسا املو تارفلا ةدسب هنبا* رماو هةيل ىم اجراخ

 رث #لاقثالو لافنالا* عم نفسلا ىف هلجرلا لجو ايشيغما ىم

 نوحالملا لاقف كلذل اوعاترف عناوج نفسلاو الا ءادلاخ ًاجفي*
 انيفأي داخ :هتقيرط ريغ 2-لا ككلسف راهنالا ! أورجكاف سراف لما ن أ

 هبنازآلا ىبا وكت ليخ ىف كلاخ لجتكتف راهنالا لسب الأ ءاأل:

 ةراغل .نونمأ 2و ٍمَتِن هليخ نم مليخ فيتعلا مف ىلع هاقلنف

 فبسو ةروف نم راس رث ورقملاب ممانأف * ةعاسلا كلت ىف كلاخ
 ىلقداب تارف مف ىلع هدنجو هاقلي ىتح هبذازألا نبا ىلا رابخالا

 «هليبس املا كلسو راهنالا ٌكسو تارفلا ركفو افلا اولتنقاف

 1١ نح نفح (نع فيسأا قعا بئعش: بح“ سلا ىلا نيكل

 دللا ديبع اقوي اولاق دبيبأ نع ةرككاو ةريغم ا نع ةكلطو نامتع

 افتح نا نعادامحا ![ع تيسااش لق. ئمع ىتدخ؛ لاق

 مف ىلع هبنازآألا نبا كلاخ باصا امل الق ةريغملا ىع ةحلطو

 1 نيب لوني ىتح راسو هباكتأ فحلتساو ةريكلل دصق ىلقداب تارذ

 تارغلا هبذازالا عطق كقو فنروت ١ ىكلاخ مدقف 5 قنروكلا 15

 دو ةربخل نار تهلا لخا1عمالاخ»اًضنناو ”كاضق يع نم: اراه

 رصقلاو نييرغلا نيب هركسع ناكو هنبا باصمبو ريشدرا تومب هيلا
 نم جرخ قنروخاب هيلا كلاخ باكا ماتت املو صضيبالا

 رصقلاو نييرغلا نيب هبذازآلا ركسع عضوم ركسعي ىتح :» ركسعلا

 ©) 0 هرم. 65) © كست نأ. ) © لاجرلا 42) 105. لاقتالا.

 ) 1505. « © كدلاخ ًاجفي. رك) 155 اليخ_يقلف. مى) 1205. ٍرقملاب ةماباي.

 /) © ريكو. 2) © هدرص, 105: قن ةروخاب ٠ 2م 1 هرج. 7) 505.

 ىذلا ري 72) 05. ركسعملاو 111 قنروشل



 ١ :ةنس مرح

 ةريكلاك ارصم تناكو اهرّيح ىف ناك ءىش لكو ايشيغما مدهب

 اوباصا اهحناسم نم سيلأ تناكو انهيلا نيكل ىَلقداب تارف ناكو

 بيعش ىع ئرسلا ىلا بتك «« طق هلثم اوبيصي رث ام اهيف

 بصي ل لق هيبا ىع ىلجعلا تارفلا نب هةركب نع فيس نع

 5 ىف هوباصا ءىش لتم 0 لسسالسلا تاذ نيب اميف نوملسملا

 هلقن ىذلا ةلقنلا ىوس ةئاهسمخو اغلا سراغلا هس غلب ايشيغما

 2كلذ هغلب ٠ نيح هحر ركب وبا لق اعيمج اولقو ءالبلا لها

 دسالا ىلع مكدسا ادع ءهاتا ىذلاب جبخي* شيرق رشعم اي

 © دلاخ لثم واوُشْنَي نا مءاسنلا ترجتأ * هليذاخ ىلع هبلغف

 5 0ك حا دوك هل ل

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنك رفعج وبا لاق
 نابزوم ناك هبذازآلا نا ةريغملا ىع ةكلطو نامتع نا نع دمك

 اضعب مهضعب لمي ال اوناخكف مهيلا كلذ ىلا ىرسك نامزا ةريخل

 هتوسنلق ةميق ناكو فرشلا فصن غلب دق ناكو كلملا نذاب الا

 ؛57تاركس اهلها 8 داو ايشيغما كلاخ برخا اءهلف اغلا 5

 7 يف «ذخأف كورتم ريغ هنا* هبذارألا «ملع ىرقلا نيقاهدل*

 ركسع ىتح* سوقا ىف يحرم رميا مقتو*» ىدقتي 0
 ©( 0 ىبيدعاو 10 ربرجز 6 ا ؛ 0( © زقنتناو 111 لافنالا

 ظ اهلقن لأ. 2) 6 تريح 05-20 ربخل. 6) 12م5. هدح.ر © 2040. هللا.

 رز 111 ءابستلا ركعُأ 112 ع( 77. ندلي نأ ءاسنلا (رجع) ترج. 8

 ع) 5زع «000.: 505. .راسني . 2) 1. ]ةعنا 17 105. رفلا , © رغما

 2) 0 ةريبللا جقفو. /) 0 اعدو. 7) 151 تاركش. 702) 55 نيفاهدلا ٠

 راس. 7) 15 1112 69طءعغ ذ. 0) 105. 020. رث) 105. عا (© 0م



 ارك )اخ تنس

 80 ءىفلا رحقبو سيلأ خفبو ربخاب* ركب ىا ىلع محقف امراص اليلد

 سانلا نم ءالبلا لقأبو سامخالا نم لصح اهو ىبسلا ةّدعبو

 ام ةلاق هربخ تابثو هتمارص ىارف هركب ىا ىلع مدق املف

 لكلا ابين لظ- لكنجا "لق" كجنا

 ءامادقالاو ركلا هتدوعو اماصع تدوس مامصع نسخ 8

 لاق رفعج هبأ لاق «ءايشيغمأ نم ةَلَج اغلا نيعبس سيلأ نم

 ةريخاب ايشيغما نع تلأس ىمع لق دعس ىب هللا ديبع انت

 32 © منامسا اذه* لاق فيسل تلقغ ءايشينم ىل ليقف

 ايشايغمأ تيدح 1

 ديبعاس ءوليَخ م لجو رع هللا اهءاقأو وغص ىف
 اناختحا قا 7 نع لمح نع :فيشس قع  ئدع قثدح :للق هللا

 ضهن سيلأ ةعقو نم كلاخ عرف امل الق ةريغملا ىع ةحلطو

 اوقرفتو اهلها الج ىقو اهيف اع هلجتا دقو ايشيغما :ىنأف
 كلاخ رمأف #داوسلا ىف تاركسلا تراص فثموي نمو * داوسلا ات

 رز 13226 زظ ( لعداتس. ”>-2) .1ك-05-- لاتعف- 6) 16155115, ءانزات5

 طعس 56 ءطقتتنم م121115 12 م207ءئطزاتصت 211غ, 21[1عطقع 5356 11 د

 كك. 8ئ:نىوأوع طرمع». 11, 745 (810. 11, ).١ ءغ كلطآتتةتاأر 8

 ارو. 2) ]ةعاغ 1, "كا ع 1116215 ش أ ى 70621115 5

 211 م2001, 5ع ان 5كامولاز ى 22110 1205. ا (ن (2)

 52 2-6510 5 رو سلم ٠ 1/7) 0 تعمد !|نكح

 ي) 1055. 200. نيملسملا ىلع. 72) © ىب. 2) 111 200. ىلع.

 2) © هص.ز 1155 تاركشلاز 155 200. تاركش (الجلا) ءالجلا راصو
 هدأ ااوعلا ىلع



 ١ : ةيش زى”

 « كتي ٌربَت * ءاملا اهيلع لسراف ءامنلا فئشن ىع ضرالا تيهنو

 ىمسف .اًطيبع امد ىرجن هداءاذ رهنلا ىع ةءاملأ ٌكص * ناك كقو

 نب ريشب مهنم نورخأ لاقو «مويلا ىلا ناشلا كلذل مدكلا رهن

 تيهن مدآ ىبأ مد تغفشنذ امل ضرالا نا انغلبو لق ةيصاصخلا

 ةءءهدرب راذقم * الأ ناليسلا نع محلا نهنو ءامدلا فشن نع
 4 2 د 35

 عبلط نم نوملسملا عجرو مهركسع نع اولجأو ممقلا مزع امل
 لقو مكل وهف ديكتلفن دق لاقف ماعطلا ىلع كلاخ فقو هولخدو

 قاقرلا فرعي الو >فايرالا رب ل نم لعجو ليللاب متاشعل نوملسلا

 10 لوقو بيج اهفرع دق نم لعجو ضيبلا عاقولا هذه ام ليقي

 رم نولوقيف معن نولوقيف شيعلا قيقرب متعمم له احزام جل
 ديبع امد 3 6 ىرقلا 52 برع تنشثاكو قاقولا طتسف ١0ذه 1

 نع .دبخح نباوع نع فيس اس. لق ىئبع ىكشك لك |

 سانلا لقن معلص هللا ليش نا .تلاخ. نع ثدح نع ىبعشلا

 ؛5 نوطب ىف كلذ ريغ اولكأ امو ءاوشلاو خيبطلاو ربل رجح مدويل

 ءام اب نتنكاطف ةاحرا رهفلا ىلع ترذاك لاق ةريغلا 9 نع ةخةتحلط؟#

 ؛مايا ةتثلث نودحيزي وا اغلا رشع ةينامث ةركسعلا توق رمجأ وقو

 ناكو لجم ىنب نم لَدنج يدي لجر عم ربخاب دكلاخ كثعبو

 6) !عءآر 51 21231/15و كنيبمع 2 انغ 11 ه5., آخ 11, "9ب مدعتتم ]ا

 عطقنا ءاملا. 2) 1205. ةّدب 00 © هدزي رادقم. 4) © 13. ) 105

 ©: 112 نرفلا. م/) 5ذع 2 هدد 111 ها 116 : 105. خلباتم , (ن هيلئاتم.

 م) 105. ههه. ) 181 300. #وب



 امارسرب ١١ ةذئنس

 د1 لكذل لع ةاوردقي ل فيح- ه اولاقخ ..... ىيلا: ناك - لح

 مكتطا اضيأو ناباج لاقف اهيلا دوعنو غنم غرفن ىتح اهعدت

 ناف اهومس ىقوعيطأف نآلف نورعشت ال ٠ متناو اهومتعضو عل هللاو

 اًثيش متعنص دق متنك مكيلع تناك نأو كلا نوغأف مكل تناك
 هديتبنج“ ىلع ناباج لعجث جيلع 2 ازادتقا ال اولاقف ارذع متُيَلِبَأو 5

 أولتتقاف اهلبق لا مايالا ىف /هتيبعت ىلع * كلاخو داو دوسالا كبع

 مودق نم نوعقوتي ام ةدشو اًبَلَك ديزي نوكرشلاو !اذيدش الاتق

 28 نا هللا ايا ىف ناك دللي نايلشلا + اور داصق : هييوداج ١ ميم

 نأ مهللا دلاخ لاقو يلع : نوملسملا م برَحو هيلا مريصي

 ل انردق ا!دحا 8 ىقبتسأ ِ عفاتكا انتكنم نأ علاق

 نيملسملل ٍافشك ّلجو ّرع هللا نأ ث عتامدب مرهن ىرجأ ىتتح
 رسالا رسال | شانلا ق..ئداتف هيدانم :فلاخ مات .ققاتكا, .هحنمو

 نيرساتسم اجاوفا هب لييخل تلبقاف عنتما ىم.الا .اولتقت ال

 لعفف رهنلا ىف جقانعا نوبرضي الجر مهب لكو دقو اوس نوقاسي
 ىلا اوهننا ىتح دغلا دكعبو دغلا 8 وبلطو ةلايلو اموي عب كلذ 5

 لَو عقانعا برضف سيلأ بناوج لك نم كلذ رادقمو نبرهنلا

 المد رجحت هن ص رد زنا تل كلا ازإ ىإ اما اقل هحل

 ناليسلا نع تيهن فنم 7ىقرد نأ ىلع ديزت ال ءامدلا نإ

 ه) اهو. لاقف. 2 42) 1505. اوركلقن (516!). 4 105 مكناو.

 ©0) 105. رادتقا. ) 0 هك 7 لا

 ةدكيمرسخ. ١١ 2) 1055- ئذلا نوملسملا» /) © درحو. 22) 105.

 نيملسملا 2 ) 1505. ىم مترتا اوب طو. )2  105. 3200. هجو ىلع



 "١ ننس مر سرس

 اينارصن ريجب نب رياج ' ناكو ةيلل لها نبأ ةييحلقلا برعو

 دوسألا نبع: عمجت  هغلب «دلاخ نع ىقو* كوسالا لييع لالالا

 ناباج هببدب رعشي الو هل كهنف يلا بشان نميف ةريقزو رباجو

 خاراصنو ةيحاضلا برع نم هل عمجت نم الا ةيه كلاخ تسيلو

 5 غلجاعنا ناباج مجاءالا نلق سيلاب ناياج ىلع علط اًملف لبقاف

 غارقلا دعب مالتاقن رث مهب لفحأ اتا هير الو سانلا ىّتغن ما

 4 هب ىنظ نكلو اونواهتف ء هب نواهتلاو مكوكرت نا ناباج لاقف

 طسبلا اوطسبو دوصعف ماعطلا نع مكنولّجكيو مكولجاعيس نا

 دلاخ ىهتنا املف ماهيلا اوفاوتو اهيلا ءاوعادتو ةعطالا اوعضوو

 ىدانف فصلا مامأ وردن مث دهظ نومكح ىماوح هسفنب كلاخ

 نم لج سيق ىب كلام نيبأ دوسالا دبع نيأ »رجب نيا

 اب كلاخ هل لاقف هل زربف اًكلام آلا اعيمج هنع اولكنف .ةةرْذج

 آ هبرضضف ءافو كيف سيلو منيب نم لم كآرج ام :كفيبشلا نك

 , ناباج لاقف اولكأي نا لبق هماعط نع مجاعالا ضهجاو هلتقف

 ظق هشحو سيئر. .نم ىدلخد ان .هللاو .ةاما موق اب مكل لش |

 ه6) 0 نق كلاخ ناكو. 2 505. ريع نبر 1 200. ىسبعلا.

 ء) 1505. مكب. ©) © مكبر 1505. 02231. 6) 55. أوعراذت“ 20

 اهيلع.. مز © ردبد 120 زوم“ /) ظآكوسصس 5ءتاط عدل م هدوء رجإ ىبأر

 الأ 1عوزأ 14 11, )9بر 5 , 22024 ).ل**ر 6. طوأغ طقعر نأ 710أانانقو نب رجا

 ري نب رباج © 2153]511 اوامر 11 أ ٠ 3122١ 2( 1505. ©أ 0 هرذح
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 ال ١ نس

 كلاخ باصأ الو الق ةبيتع نب ةريغما ىع ملعالا «ىب ةكلطو

 نينذلا 3: اراضن. نما لثاو . نب ركب نم .باصا نم ةجيولا مدي

 جتبتاكو مجاءالا اوبتاكف جعموق ىراصن هل بضغ سراف لما اوناعا

 ناكو ىلجتلا ٍَسألا دبع عيلعو سِيْلَأ هىلا اوعمتجاف مجالا

 نب ةبيتع لج ىنب وبلسم ىئراصنلا كئلوا ىلع سانلا ٌكشاة

 0 اتايسقب و هيوذاج نمهب ىلا ريشدرأ بنكو ىدع نب روعذمو

 ىلع رهش لك ةروهش أونبو عرهش مايا نم موي ىف سياف كفار ناكو

 مدقت ىتح رس نأ ءزور نمهب دفا, ناكف كلملا دنع 2دفري م

 00 برعلا ىراصنو سراف نم اهب تل ند ل26 لا

 كدنجو كسفن فكفك لآقو ثحلاب هرمأو ناياج هيوذاج ىمهب

 ناباج راسف كلجكي نأ الا كب فحخأ ىتح ميقلا 0

 ادهع هب ثدحيل ريشدرا ىلا :ييداج نكي "كلطتاو سيلا ,َخ

 هيلع سرعف ع دهدجوف م هب ريشي * نأ ديري اميف رم 15

 اهب لؤنف سيلأ ىقأ ىتح ىصضمو هجولا كلذب ناباج 7 ىلخأو

 كبعو +برعلا ءازاسب تنناك هلا ماسملا هيلا تععمتتجاو رفص ىف

 ةعيبضو , تاللا» ميتو, 7 لج .ىنب 8 نم .برعلا* قراصن ىف دوسالا

 ©6) (ن 0 5) © ©اضي 016 جراصن 2 6) 1505. ءا 21077. ىلع. 4) 5.

 3[ ذه انانيشقب, © اتانيسفيز 181 اًناَبشعتو 1112 انابسفنو 06 04

 كل 41-7 2) ل١1 ء.ا 5ءعاتط 00: 016 2062515 : 15: ارببز 0 10عم زور
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 هرب 151127 1ك 051 ركب.



 اذ خمسا اراك

 ىف دلاخ ماثو اًشطع تاف ه«تجره نف رغرردنالا ىضمو هبحاص

 لاق» برعلا نالب ىف 2دقزيو مجكلا نالب ىف غبي هابيطخ سانلا

 ىف داهلل ءانمزلي ث ول هللاب» بارتلا 5 غفرك ماعطلا .ىلا نورث الا

 ىأرلا ناكل شاعملا الا نكي رثو # للجو رع هللا ىلا ءاححلاو * هللا

 ةعوبلل ىلونو هيا فا نروكن مح فيولا اذه ه ىلع عراقن نأ

 ىف دلاخ راسو هيلع متنا اع لقاثآ ىع هالوقت نم لالقالاو

 اعدو جناعا نمو :كتاقلا ىرارذ نرىجسو غلتقي ملف هدر يديد نيدالفلا

 ىرسلا ىلا بتك  ه«اوعجارتف ةمذلاو ءءارجلا ىلا ضرالا لعأ

 نع ضع ىقلدخ لاق هللا لكيبع اهو فيس نع بيديعتل نع

 10 نم الجر ةجولا مهل دلاخ زراب لاق ىبيعشلا نع ورع نع فيس

 واءدو هيلع ًاكثا غرف املف هلتقف لجر مفلأب لّدعي* سراف لفا

 ريكي :نمارباخ داعيا" لاو ىب ركب نم سانا ىف باصاو هئادغب

 © دوسالا كبعل انباو
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 م أم نس

 فيرط هربعي نا* هرمأو شيج ىف هرثا ىف هيوذاج نِمِهَب لسراو
 جرخت* ناسارخ جرف ىلع كلذ لبق ةرغزردنالا ناكو * وغزردنالا

 ىلا اهزاج رث ركسك قا ىتح نئادملا «نم اًرئاس رغرردنالا
 كلسف هقيرط ريغ فخأو هرثا ىف هيوذاج نمهب جرخو ةجلولا

 2 نم ركسكو ةريخل نيب نم رغزردنالا ىلا رشح كقو داوسلا طسو ة

 املف ةجولاب هركسع بنج ىلا اوركسعف نيقاهدلاو ةيحاضلا برع
 ىلا ريسلا عمجاو هيف وه ام هيجتا متتساو دارا ام هل عمتجا

 ةجولا هلوزنو رغزردنالا ربخ ىنتناب ومو ادلاخ غلب اًملو كلاخ

 مدقتو ريغللا موزلب هرمأو نرقم نب «ديوس فلخو ليحرلاب ىدان
 كرتو ةلفغلا خلقو رذخلاب عرمأو ةتكب لفي مق كلك نسا

 رغزردنالا ىلع لوني ىتح ةجولا محن دونلل ىف ارئاس يمخو رارتغالا

 نم مظعا يت* اديدش الاتق اولقتقاف و هيلا بشات نمو هدونجو

 "اد نع نع ىتدح لقادللا ديبع:انقحح... .« ئنتلا .لاتق

 ةجفولاب رغزردنالا_ ىلع كلاخ لون لق نامثع ىأ ىب دّيحن نع

 ربصلا نا ناقيرفلا ىىط ىتح م !ديدش الانق اهب اولتتقاف رفص ىف

 | انيدك ة هلا عضوا نق اكو ءةنيمك كلاخ ًاطبتشاو ... عمأ نق

 جرخف ىلجتلا ةرم نب كيعس تر نأ نب رسب يلع نيتيحان
 دلاخ مذخأت اوّلوو مجاعالا فوفص تمزهناف نيهجو 1ىف 8 نيبكلا

 84لتقم مهنم لجر ري ملف خفلخ نم نيبكلاو ميديا نيب نم

 2 1121 ا 6) 105. 022. 6) 55. عطق ىنح راسف. 2) 05.

 ع« 14 نمو. 6) 8 همصه].ز ©6000. كيعسرو © 2. ا", © 2016

 هدرصء.ر 111 ىلع. مز 105. مكعم. #م6) ( 0:.0520 2) 105. مل. 6) (

 نانييكلا. 7) 18 نمر: ءىلطم



 “١ ذمخس سار

 نسل ابا ىنعي ىسمل وبا بيبح ىبسلا ىف نكو الق مستقا
 ةريغملا ليم دايز وباو نامثع ليم «ةتفامو ايتارصن ناكو قرصبلا

 ءازيخل 6 ىلعو ناسعنلا نب حيعس دنإل ىلع رماو ةبعش نبا
 لامع كيب هرمأو هريغلمل لوزنب هرمأو ىنزملا نرقم نب « ديوس
 : رابخالا سّسجتي ّردعل ءماتاو ةيابللل ىف هدي عضوو
 ناك رف

 ةيلولا رما ٠

 ديبع انتدح ءربلا نم ركسك ىلي امم ةجولاو | ةنس نم رفص 8

 نع دلاجملاو وريع نع فيس ىتدح لق ىبع ىتلح لاق هللا

 ؛هثعب ريشدرا ربل أو ىنثلا نم كلاخ غرف امل لاق ئبعشلا

 شيخا ايفح «« داوسلا دلو نم و ايسراف ناكو /رهرر تنل

 سجرس ىب دايز ىع فيس ىنثذح .لق ىئمع ىتكح لق هللا ||

 15 ريشدرأب ربخلا عقو اهل اولاق هايس 3 ناجولا لدبعو لسجل

 ىدلوم نم م ايسراف ناكو رغزردنالا لسرا راذملا لو نراق باصمي
 اهب ًاشن الو: 1نثادملا ىف* دلو نمم نكي رو غتانتو داوُسلا

 ©) 1205. ةيقام, 115 ديفامو. 70266 ء؟: تهددعد (هنفام) هنبام ريد 4
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 الم ١ نس

 أوهضف ةييطع ةلثقم 6 تاتو مجاعالا ىف ةقرتش ىهتنا ادحا

 مّلسو راذملاب كلاخ .ماقاو هبلط نم نيملسملا هايملأ تعنمو نفسلا

 نم لقنو ىفلا ةمسفو نغلب ام ةغلاب اهبلس ىمل بالسالا

 0 انتدح « بعك نب قلع ىنب ىخا نامعنلا نب كيعس 5

 ا اما راسو

 نم ىوبس اقلا نوتلث راذملا ةليل لخق لق نامتع غنا ىع هللا

 تناقاآ نم 7 نم تا مو رخأ ىلع ى ب ءاكيلطا» 0 0

 نع دلاكلماو ورع نع فيس لاق )د ةاعلا و هابشأو ةارع هلأ

 مظاوللاب ةزمره قارعلا هطبهم كلاخ ىفقل نم لوا ناك لق ئعشلا 0

 مبحبتو اديك قلي ملف 2ةلجد ئطاشب* :تارفلا لون رق

 الا سادحا رمه دعب * قلي مو ىنثلا 0 انملحدا ؟ طاقم

 كمود ىلا ىتح هاهلبق هلأ * نم مظعأ ةرخآلا «ةعقولا ناك

 تاذ ىف همهس ىلع ىنثلا مهي /ىخ سرافلا هس دارو لدنجلا

 فاو ماناعا نمو ةلتاقملا تاليع ىبسي ىنثلاب كلاخ ماقف «لسالسلا ؛5

 أوعد ام دعب سانلا عيمج نم جاوخل ىلا باجا نمو نيحالفلا

 اوعجارتو اوباجاف م ءارجلا ىلا اوعن ىكلو ًةونع فخأ كلذ ٌلكو

 د سل ميرخمو 11 216 00 نزور ١ هاك 200:34 لفت ام:
 2) 1م ء«00. 8 طتصع 150116 20 ةءاتانطم 30 ج]-خص 87 ععقأقتاتقت 1233-

 د0 مصعسطت هدص713 06510ع2ةهصخاتت )2  “١ 0 ىنقدح لاق. رز 1205. همت

 ى) 181 هابشا وأ. 2) 1205. ناجكتوناو. 212 هدظ 2) 6 هدأ

 دز ل0518 كد: 26 نا نم نمدعب. 72) 1505. هاتقن., 620

 ةريخالا. 0) 1505. ىلوالا. 7 11 ىزَمْل 6 يارشلا 7 ) 205. ىرح



 ١ اخذس 2 اخ

 بتك رمره رك دقو اولاق « ئرجالا نايفسو * رجالا هايس نبأ

 ةخماميلا نم كوبي هدد هءبلا :كلاخ  باتكي ربخلب 0 ىريشو ربشدرأ ىلإ

 زمرهل هاّذمم نئادملا نم نرق يرخن سنايرف نب نراقب هذماف وح
 لالفلا هيلا تيهتناو ةبرهلا هتغلب راذملا 4ىكأ ىهتنا اذا ىتح ١

 5 مةقرتفا نا لبطل داوسلا لالغل سرافو زاوحالا لالخ «لاقو اورمهاذتف 2

 !ذهف ةدحاو ةم دوعلا ىلع اوعيتجان اًذبا اهدعب اوعبتجت رث

 كردنو انودع نم انيفشيو انليدي هللا لعل نرق اذهو كلملا ددم

 ىلع نراق لعتساو راذم لاب ىيركسعو اولعفف انم اوباصا ام مضعب

 ربخام تلا ىلا جيقعلاو «نقتما زراو «قاحسوناو«تاجفا اكل

 ؛0 هءاذأ نم ىلع .ءىقلا مسق نرق نع دلاخ ىلا ربخل ىهتنا املو

 ىلا تفلابو هقيقبب ثعبو هللا ءاش ام سمكلا نم لْقنو هيلع هللا
 ثاغملاو :ثيغملا ىنثلا ىلا عامتجابو موقلا نع ربخلابو وكب قا

 دلاخ رخو ىنتلا رهن لك“ ىمست برعلاو ةبقع نب كيلولا عم

 ىلع دلاخو ماوقتلاف هعومج ىف نراق ىلع راذملا لوني * ىتح ارثاس

 «اردتناف نقابنلا موج ئكشعالا + نو لقعم نابكرلا ضيباو كلاخ 0

 هدغب نوملسملا لتاقي رل رث ىهننا دق نرق فرش ناكو ٌدابق
 ©6) 1كهو. هره. 86) 3 نيريشو. 2 4) ( © ك5. ا 24) 0

 ه: 105: نم. :2) © ةاولقوب ١ ي) 2هد. نتعب." "ى) 15 ارركسلا

 /) 1هو., 151 (ءإ 1آ15) ديتبتجم. 2) 1205. ثيغملاوز دانصغ 2220510-

 معد مجمدمدسعستستو 2: ,ر عمد, ءأ هاتان ]ل ةنعد ءأ هاتدت1132605, . .. 01155”

 111 200. نم. 4) 111 ةتيبف هعومجو نراق ىلغ هعومج ىفراذملا لزن.



 الا“ ١١ خمس

 ةبتغ ىحي ىلعو هَحَر رمع مايا ةلبألا حتف ناك امّناو احسلا
 اهحتف خصقو اهرما ركذنسو ةرجاهلا نم 1 ةنس © ىف ناوزغ ىبأ

 ثيدحح ىلا ثيدكلا عجر هللا ءاش نأ كلذ ىلا انيهتنا اذا
 خلا جرخو لاق دايز ىب ةلظنح نغ ةريون نب كيخ# نع نفيس

 ةأملا هيف ىذلا نصلمل ىلا .ىهتناف .ةأرملا ربت ىلأ ىهتنا ىتح
 ىتثملا ىضمو اهرصق ىف اهرصاخن هيلع ةثراح ىب ةىنعبلا فلخ

 املو مهلاوما «ءافتساو لتقف ةونع علونتسا رق هصاحت لجرلا ىلا
 ملو « ىتعمللا اهجورتف تمملساو ىنتملا تحاص ةأملا كلذ 2 غلب

 0 0 01 ددعتل افحص نو ءدقاو ليحالفلا علاماو دلك لج
 ش 2 ب ومد فر سان اد د جبل رح

 رقاو مجاعالا روماب نوموقي اوناك ىيذلا ةلتاقملا تالوأ ىسو هيف هيلا 0

 ىف سرافلا مهس غلبو ةمذلا هل لعجو نيحالغلا نم ضهني ل نم
 © كلذ نم ثلثلا ىلع لجارلاو عرد فلا ىتتلاو لسالسلا تاذ موي

 وراذملا ذخعقو تاكو لاق

 ءرابج لك لتقي هيف ءرافصالا رفص سانلا لق فتمويو ١١ ةنس رفص ىف

 فيس نع ىع ىنثلح لق هللا كيبع انتدح * «هراهنالا عمج# ىلع ؛5

 اميف امو ةىرجالا هايس نب ناجرلا دبع نع بّلهملاو دايز نع

 ” فيس نع* .ةناذا قيس نع بيبعش نع ىرسلا ىلا دب :بتك

 2) 8 ىو. 8) 8 ك 1205. انعم از هك 3لهدعار/هطلن 19. 2 55.
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 اننا تفنن



 خلس !)' اله

 ىيبعا ءايثدحا, . ««ناحشوثأو دابك تلئأو ل سالسلا كلذ ك0

 ىبعشلا نع ديح نب وربع نع فيس نع ىبع ىنتتح لق هللا
 مرتاشع ى مهباسحا ردق .ىلع ماسنالق .نولعجج. .نيرراذ لا ناك للق

 هفرش من نمي زمرع ناكف فلا ةثام هتوسنلق ةميقف مفرش مثا نف
 5 ةصصغم تنذاكو !دلاخ ركب وبا اهلقنف فلا ةثام 3 اهتميق تناكف

 م ةعبسلا تاتويب * نم نوكي نأ مثدحا فرش ماقتو رهوجلاب

 نب دمحم نع فيس نع ىمع ىثتحخ لاق هللا ديبع انثدح

 بّلطلا عجاوت امل لاق 4# ةلظنح ىب كيزب قب * :ةلطتضي نع ريو

 هتعبْذاو سانلاب راسو ليحبلاب كلاخ ىدانم ىدان مييلا كلذ نم

 0 تلفا كقو مييلا ةرصبلا نم مظعالا رسل عضومب لؤني ىتح لاقثالا

 ليفلاب» سامخالا نم ىقب امو جفلاب كدلاخ ثعبو ناجتوناو نابق
 سامخالا عم ليفلاب بيلُك نب رز مدق اًملو سانلا ىلع خغلا أرقو

 ىلقي ءاسنلا تافيعض لعج+. سانلا هاريل ةنيدملا ىف هب فيطف

1 : 

5 

 لاق رز عم ركب وبا هدف ءاوونصم هنيارو ىرن ام هللا فلخ نمأ

 نب ىتثملا ثعب ةرصبلاب مويلا مظعالا رسنل عضوم كلاخ لزن انو

 هنبألا ىلا نمل نيقُم نب لقْعَم لسراو ميغلا رثا مى ةقراح
 عمج خآبألا لون ىتح لقعم جوخ ىبسلاو اهلام هل 9 عمجايل

 ةلبألا رمهأ 3 :خصقلا هذعو رفعج وبا لاق ««ايابسلاو 7 لاومالا

 راثآلا هب تءاج ام فالخو ريسلا لا هفرعي ام فالخ اهحتفو

 2) طادصع 227:3600طعات 8 1ان55ا5 0522. 7) 125 متوسنلخ ةميك. 1

 6 <05. عبسلا خناتويب, 111 خعبسلا تاتويبلا" 4) 8 080. ) 8

 «6 7١ 1. ةرصان0 1111: اغوبصم. #) ( ءا 15085. ىلا. ى) 1205. ن

 عب. 8.0 للا )وو



 كن اس

 اا[

 اونرتقاو هباحتاو زمرغ ىبعتو «زمر» نم رقكاو زمرع نم ثَّبْحأ
 ريغ ىلع لونف هيلع كلاخ مدقو ميديا ىف هاملاو لسالسلا ىف

 مكاقثا اوّطخو اولرنأ الآ ىدانف هيدانم رماف كلذ ىف هل اولاقف دم

 مركاو نيقيرفلا ربصال املا نريصيل ىرعلف ءاملا ىلع مودناج رق

 فحب رث لجرلا مّدقتو فوقو ليلو لاقثألا نطشكف ىيدنإلو

 ءارو ام 5 تردغاف ةباحس هللا لسراو اولقتقاف معاتال ىتح جيلا

 « نرتقتم 4 طئاغلا ىفو راهنلا عفترا امو اهب ءعاوقغ نيملسملا فص

 ىللا دبع نع فيس نع ئع ىكثدح لاق هللا ىيبع انترح

 ءاولاو هلثع ىئاقبلا ميلا نب عطقلا نع ىئاكبلا اطع نبا
 رق كلذ ىلع ئطاوق ىلاخب اوردغيل ردغلاب هباكتا زمره لسراو اف

 هناسرف ىلا هع كقو كلاخ / ىبأ لَحبو لج ىدانف زمرف مح

 كلامخ لزنخ 8 لاؤنلا ىلا هاعدو ومرع لون ىلاخ ملزن املف هدهع

 تليحو كلاخ هنضتحاو نيئبرض هب افلتخاف ايقتلاف هيلا + ىشف

 هلتق نع كلذ هلغش اف ادناخ اويكلتسذ تردغو زمر» ةيماح

 دلاخ اذأو 7 خوماناخ زمرف ةامح مكالتساو وربع نب عاقعقلا لو 15

 ليللا ىلا ٍهفاتكا نوملسمل بكرو سراف لما مزهناو 7 عصام

 لطر فلا ريعب رقو تنامكف لسالسلا اهيفو ثاثرلا دلاخ عيجو

 2) ن5. [:كقتامع صمم. 11, 385 (81610. ع0. انآ. 11 1م). 65) 505.

 ترّدغو, © تدعراف: 11 ءام نم نارحغ مهل راص ىنحح مترطمان .
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 155 زاربلا. 2) 1515 ىشمي. 4) 8 ايهنيب ليش
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 .١ خس ا

 « مدعاوف عفار هليلدو دلاخ يرخو مويب هبحاص لبق ايهذحا

 دنهلا جرف ناكو مودع هب اومداصيلو هب اوعمتجل ريبقسدلا اعيمج
 برعلا: براك هبحاص ناكو ةكوش ةاهّدشاو اًنأش سراف جورف مظعا

 ديعو ةبقع نب بلهملا هكراشو ءلق ه«وكلا ىف كنهلاو ربلا ىف

 5 ءأرمح لاقيف ءارمكلا هيلا بما جلا ىرجالا ءاييس نب ناجولا

 قربت دل ربشلم بيتك ريع لع دلخيا ينزل تال

 لجكن ءارث هعومج عمجو 4 ىيش نب ريشترأ أو ىرسك نأ

 ملف هتبلح فيبسو ادلاخ ىقلتيل هباححا ناوس ىف مظاوكلا ىلا19

 و «ردابب ح اعف ريغألل اودعاوت هنأ هغلبو دلاخ قيرط ماهدجج 1

 10 نايفالب ى .ريوخا 1 ديننا 0و ىبعتف هلونف ريفذل. كا ١

 اونرتقأو ناجشوُنأو نابق امهل لاقي ربكالا ريشدرا ىلا ىريشو ريشدرأ

 مكودعل مكسفنا متديق هآر نمل كلذ ري رث نم لاقف  لسالسلا ىف

 ةاننوتتكيف متنا اما اولقو توباجاف ءوس رئاط اذه ناف اولعفت الف

 ريغخل ى رمرع ناسب. 'دلاخ ربل .ىا املف .بنرهلا :نويحيوت مكقا
 اة اسهلونف ةمظاك ىلا هردابف كلذ ومره غلبو ةمظاك ىلا ساسنلا لاما

 لكف برعلل ًاراوج جرغلا كلذ ءارما تس 5 ريسخح انفو

 اولا ىتح ثيبحلا ىف الثم هوبرض اوناك دقو ظيغم هيلع برعلا
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 داكتري قا قارعلا+ :بوذن لع يما فا! كيلولا نب تدافخ ىلا

 هاهلخدي نا قارعلا برح ىلع هرما فا ضايع ىلاو اهلفسا نم *

 ةريخل ىلا فبس ايهي ةريحلا ىلا ءاقبتسي ةرث اهالعا نم
 انمتضضف دقو ةريخلاب امتعيتجا اذا لآقو 0 ىلع ريمأ وهف

 نكيلف عفلخ نم نوملسملا ىتوي نا امتنماو سف حاسم
 ودع ىلع رخآلا مكتقيلو ةريخلاب هبحاصلو نييلسملل ار امكدحا

 «نئادملا عّرع رقتسمو مهراد 4 سراف لها نم هو هللا

 دلاجملا نع فيس نع ىمع ىنثكح لاق هللا ديبع « انثدح

 /هبذازآ عم هجورخ لبق ومره ىلا دلاخ بتك لق ّىبعشلا نع

 5 امآأ قتموي ةرغتلا بحاد رمرهو ةماميلاب 2 ىيذلا 7 ةبذابزلا و ىنأ

 ةيزجلاب «ررقأو ةمذلا كموقو كسفنل 2لقتعا وا* ملسد ملسأف دعب

 ةكيك 5 نوبك موقب كتنتج ىقف كسفن الا ع الف الاو

 ةريغملا نع ملعالا « نب. ةحلط نع فيس لاق, .« ةايبلل 58

 00 هجرك كلاش .نقورف لاق ةفوكلا لفأ ا ئضاق - ناكو: ةبيتع ىبا

 فقيرط ىلع امك رو قرف ثلق هدنج فارعلا ىلا ةماميلا 5

 نب ىدحع حرسو رفط هليلدو نيمويب هلبق ىنثملا حوسف دحاو

 رصن نب راسو دابع نب كلام اهاليلدو وريع ىب مصاعو متاح
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 "١ نس اركارإ

 ابا م اًذيتساف « اهورعأو اهلوح امو ةنيدملا لها لقق ركب قا رمأ

 هل ليقف: ئمينتلا ورمع خب استقل دداحا وو وبا كتل

 شيج منهي ال لاقف لجرب هذونج هنع ضفرأ دف الجر ٌلْمْثا

 3ع يع ديبحلا هن ىب دّبعب اًضايع ثم, اذه ّلثم عيف

 5 مالسالا ىلع ا نمو ةذرلا فا لئانقا قت ارفنتسأ نأ 2

 را. ىتح قدرا .4لحا. مكلعم .نوزخي *(الو/معتص اهلا لن اننا
 دكلاخ ىلع باتكلا .مدق اًملف «لترم مايالا دهشي ملف ىبأر

 قاحللاب روعذمو ىتكملاو' ه ئملسو ةلمرح ىلا بتك قازعلا اريِمأَعَب

 رما وكب ابا نأ كيلذو 82ةلبألا مدونج واودعاوي نا /عرماو هسب
 00 دنسلا لها جوغب ادبي نأ قارعلا لخد اذا هباتك ىف ادلاخ

 نيبو هنيب نم رشح رث هاهس دق مييل ةلبألا ذتموي ومو دنهلاو0

 هعم انك نيفلا ىلا رضمو ةعيبر نم فالآ 'ةينامث رشحت فاوعلا

 ةعيرألا ءارمألا عم ناك نم فالآ ةينامث ىلع فالآ ةرشع ىف محقف

 رمز ىقلف ةلمزحو ىملسو اروصخمو ىنثملا ةعبرألا ةءارمألاب ىنعي

 , ىمع ىثدح لاق هللا كيبع ١انثدح اغلا رشع ةينامث ىف

 هاسيس“ نب. ناخرلا ىببع نع ىدشسألا .بلهملا نهم كيش 0
 ركب 5 كنك .لولاك بيت 1 ةريغملا نع ملعألا نب 1 ةحلطو
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 رك ١ ذكنس

 «اولعفف ةانويع هل اونوكي نا ىلع ةريخل لها كلاخ  حلاص ناكو

 1 لأ ىأ .ىيلولا نب دكلاخ باتك ةليقب ونب قزق لق ّىبعّشلا

 ّ ىلع مالس سراف لحمأ ةبيزارم ىلا كيلولا نب كلاخ نم يىئادملا

 ٠8ءمكتمّدَح ضف ىذلا هلل كيخلاف دعب اما ىبدهلا عبتا ىمق

 انتلبق لبقتساو انتالص ىلص نم هّناو مكديك نقوو مككلم بلسو

 انيلع ام هيلعو انل ام هل ىذلا ملسملا كلذف انتكبذ لكاو

 ةمذلا ىتم اودقتعاو ىعرلاب ىلإ اوتعباف ىاتك مكءاج اذاذ دعب اما

 امك توما قومع اموق مكيلا ع ننتاعبأل هريغ هلا ال ىذلاوف لاو

 © 17 ةنس كلذو نوبجتتي اوذخا باتالا اوأرق اًملف «ةايلمل 4 نوبحت ؛

 ا دعك نص ليقع ريغ ناكل نبا ويغ اماو,رفغج ىبا: لاق

 كيبع آمد ام قارعلا ىلا هيسمو. .كلاخ رما ىف لق هاف لبق نم
 ح6

 / نع ربع ىب فيس نع ني ىنتثدح لاق ىرعزلا د يعس عب هللا

 دك

 ا نول ىب نلاخ ف املينتإ وعملا ياما نب ورع يا 4

 ىنتح قاعف كيلع يف دك للا نأ هجر اركب اولا ديلا هيتك ةسامفلا »م

 رزاجألو جاينلا نيب ومو 0 ضايع ىلا بتكو اضايع ىقلت

 . اهالعا نم قارعلا لخدأ رث اهب ادبآف 3 حيَصملا قنا ىتح وس نأ

 اكافتست الو عوجرلاب ءانشإ نمل انّذأو ادلاخ ىئقلت :ىتح .قراو

 نع لفقلا ىف انو ضايعو كلاخ ىلع باتنكلا مدق املو هراكتمب
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 عقلا :هتكلعل «مديازجن “ىو مق ةرهذ . بناقل لا تيل ا ا

 ءببلا + تاجرا ةيخلا - نم. انكم يحمر بفاوت 65 نولا لكل لاصو

 هنيب ام ماسم ىف تناك ةلل ىرسك ليخ بحاص ةءبنازآ لويخ

 ةقراح نب ىنتملا هيلا ه هجوتف راهنألا عمتجمب مرقلف برعلا نبيو

 5 دبع هيف هذولبقتسي اوجرخ ةريلمل لها كلذ ىلر املو هللا همزهف

 دبعل كلاخ لاقف 24خصيبق ىب ىنامو ةلّيَقُب نب وربع نب جسما

 لق ءتجرخ نيا نم لاق نا رهط نم لق كرذأ نيا نم جسملا
 لق ضرألا ىلع لق تننا ءىش ىأ ىلع كو لق ىما نطب نم
 معن لق لقعت كدكو لاق د ل ل ا

 !0 مأ تننا ةقيأ لقمر كنينحت «اهقار* لك: :كتتمت / امنا لاق دّيقأو

 اهانينب لق. 2 را هلل نوطلملا هذع افا لق“ملشا لك لاق ا

 ىنا دلاخ هل لق رث «داهنيف ميلخل ءىجج ىتح :هسبك هيفسلل
 انل ام مكلف متلبق ناف مالسالا ىلو هتدابع ىلاو هللا ىلا مكوعدا

 ميقب مكانُكج م كقف 0-2 نأو ةيوجلاف متيبا ناو انيلع ام مكيلعو

 هى انل: ةجاح ال اولاقن نمكلا برش“ متنا نيبح امك كولا نرسل

 ةيزج لوا تناكف رد فلا 1خثامو نيعست ىلع عخاصف كبرح

 هخغاصف اسيقناب ”: ىلع لون مث «قارعلا نم ةنيدملا ىلأ 00
 ه0 د

 ءاياتك 5 بتكو ناسليطو مثرد فلا ىلع ابيلص نب 7 ىهبصب
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 الأم ١ زكنس

 تناكف 2,د فلا نيعست ىلع ه اصف ةيزلل كيطعنو اننيد ىلع ميقن لب

 © ابولص نبا اهيلع ماص ةلا «تايرقلاو 4 قارعلاب كدعقو ةيزج ّلوأ

 ركب وبا بتك ةامل لاق هناذ ىلكلا نب ماشع اماو رفعج وبا لاق

 نأ ههرما مآشلا ىلا ريسي نا ةماميلاب وهو كيلولا نب كلاخ ىلا

 ؛يابنلا لين ىتح ريسي اهنم كلاخ لبقأف اهب رميف قارعلاب أدبي 5
 نع ىلع نب ةرج باظشل وبا ىنتدحت فن وبا لق ماشه لاق

 ىح راسا ىنابيشلا ةقراح :ىب ىنتملا نا لثاو نب ركب نم. لجر
 لتاقا ىموق نم ىلبق نم ىلع ىرما لاقف هحر ركب قنا ىلع مدق

 عمجن لبقات كلذ لعفف ىتيحات كيفكأو سراف لهأ نم ىنيلي نم

 بتكف ةركسعم نافخح ةثراح ىب ىنثملاو ٍابنلا ىيلولا نب ىلاخ

 ركب ىأ نم باتكب هيلا ثعبو هينأيل كيلولا نب ىلاخ هيلا
 6 تعز كو «2هب فقح ىتح اًداوج ديلا ءضقناف هتعاطب هيف هرمأي

 لاقي مهنم لجر ةقراح نب ىنثملا عم يرخ ناك هنأ لجع ونب
 نا ىلا مابتاكتف ةقراح نب ىنثما عزانف ىلع نب روعلم هلا:

 ماشلا ىلا دلاخ عم ريسلاب هرماي ىلجعلا ىلأ ركب وبأ بتكخ ركب

 و هنأش مظعو اهب فرشف رضم ىلجتلا غلبف هلاح ىلع ىنثملا رقاو

 هل ضرعف ريسي كيلولا نب كلاخ لبقأو «ةفورعم اهب مويلا راحل

9 > © 
 ا 0 هلتاقت ةتراح. نب .ىثملا هيلا ثعبف. 8 سّيْلأ بحاص ناباج

 2) © ءغ 180, 1. ع«. ]6ط 2805ءا5ءطآ 600. طءاتع0.و 2. 247 |[ة1عااتتم

 18 جلطت طعم ر انط1 ةطصصطو ه0016عع5 ءمصعتتتات124] تابوقلاو. 6) ك5.

 اهناو 155 هدم. 2 1كه5. كمافر 185 هرماو. ©) © اكسعم. ) 505.

 ضفناف. رك) © ابتاكو. ى) 1205. 200. هردقو. 2) ©0000. سيللا.



0 

 1 دس زا

 ةسيلأو .امسورابو ايقئاي. اهل لاقي داوسلا نحب تيت لل 0 ١
 مدس ف للتو ايا اهيلع هخخاص ىخلا ناكو اهلحا هحلاصف

 ناحرلا هللا مسب هيف اباتك هل بتكو .ةيرلل كلاخ عنم لبقف

 ههلونمو. ىداوسلا :ابولص .نيال. ديلولا .ني للاخ نم نحل

 ةءاطعاب همد ىقح ذا هللا نامأب ىمآ كنا تارفلا ىطاشب

 د كجرَخ لها ىنعو كسفن نع تييطعا دقو ةيزجلا

 معلص كي ةمذو هللا ةمذ كلو كنم اهب نيملسملا نم ىجتم نم

 لبقا رث ءديلولا نب ماشه دهشو كلذ ىلع نيملسملا ةمذو

 »عم مفارشا هيلا جرخن ةريخل لن ىتح دعم نمي ديؤولا نب دلاخ
 دعب ىرسك اهيلع هرما ناكو ىتثاطلا ةيح نب /مسلبا نب ةصيبق*

 ىاو هللا ىلا مكوعدا هباككألم نلاخ هل لاتقف رذنملا ىبااشا

 ام مكيلعو هل ام مكل نيملتنملا نم متنأف هيلا منبجا نإ مالسالا

 م ماوقأب مكثيتا دقف ةيرمل متيبا ناف ةيرجلاف متيبا ناف عيلع
 اك هللا مكك ىتح مكاندهاج ةايحلا ىلع مكنم توملا ىلع صرحا

 ةجاح. .نم كبرح انل ام. سابا .نب :ةصييبق مل .لاقف ء مكتييو انقل
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 اركز رز

 9 2 «؟ةرشع ىتنثأ ةخنس تناك مت

 وبا هيلا بتك ةماميلا رما نم كلاخ غرق اًملو رفعج هبا لاق

 هللا ديبع انثّذدح اميف ةماييلاب ميقم دلاخو هحر قيّذصلا ركب

 وربع نع ربع نب فيس آد لق ىّمع آد لق نقلا ةديعس نبا
 ادبأو اهلخدت تحج ىارعلا ىلا وس نأ َىِبْعَشلا « نع دّمحن باو

 نم عكلم ىف ناك نمو سراف لها فلأتو :لبألا كو دنهلا جرشب

 دانسالاب كّمحم نب نكات اذ بق نياريع يقدح + عومألا

 انآ نا ايف هتك قيفذلا' ممقلا نع * 'كذ مّدقت دق ىخلا

 نب ىتملا اهيفو ةفوللا ضرا ىلا ىيلولا نب كلاخ هجو هتحر ركب
 اهيفو .ةرصبلا هقيرط لعجن ١٠١ ةنس محملا ىف راسف ىنابيشلا ةتراح م

 هناف ّىدقاولا امأو رفعج ىبأ لاق 6 08 ةدانق نب ةبطق

 ههجو نم ىصضم لوقي لثاقف كيبولا ا لق
 مدقف ةماميلا نم عجر ليقي لكاقو قارعلا ىلا ةماميلا نم كلذ

 ىتح ةفوللا ,فيرط ىلع /ةنيدملا نم قارعلا ىلا راس رث ةنيدملا

 ىبأ ىع ةمآس آس لق دكيبح ىنبا انثدح «ةيلمل ىلا ىهتنا

 الا ىأ ثتك هحر ب.ابا نأ رة ناسيك .نب اص 0 قاحسا

 قارعلا ديري كلاخ ىضف قارعلا ىلا ريسي نا هرمأي ديلولا نبا
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 ا ١ هيعمل م

 ١ خمس ا'ءاذ

 براحت وهف دكعاعم ةوا ٌلترم هوهف ماستسم نم كلذ ىطاعت 1

 اما يلا حا « تذغت هلل ف ركب وبا هيلا بتكو رداغ

 ءاجهب تّنغت نا ىف ةأرما دي تععطق كنا ىنغلب هان دعب

 كاف: مالسالا نتت ىعا تناتك نان 2امهتتل تيل ل ا

 5 فتخفيد اهل 7 / ةيمذ. بتناك: ناو# ةيلقلل "وف ءةيمكتي

 اذ ليتر ىف لكيلا ا و معَ كر ردا نم هبنع

 مّكأم اهتاف 0 ىف ةلثااو كاياو ةعدلا لبقأف ” اهقوركم 9 تغلبل

 :© صاصق ىف الإ ةرقتمو

 ىمنلا نم لبج >ىب داعم .فرضنا ١١ ةنس ىنعا ةنسلا هذه .ىقو
 4 مايا ءاضقلا ىلع اكف باطخأ نب رمع اهيَق ركب بأ ضخ و

 © اهلك هنقالخ

 زك كرت اتيبق ةديجلا !ىب تانغ مسوملا ىلع هدر ركب وبا وما اهيفو

 لبق زيف تكن ىيذلا ديك نب ىلع دربخ جيلا كنسا نيذلا

 مح لب القو.: قيم نيب ا لقو 2ءامعا اذه قناتك ىنف

 ؛!ةركب, ىببا زيمأت 5# نع فوع نب ناجرلا دبع ١ ةنس ىف نانلاب

 © خكلذب هايا
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 ركزو ١١ خنس

 الو فآرصتالا ىف ءاش نمل اونَّذّتاو عئانص اهنم « اوذخناف كلذ

 ” | افعم ني تعشضالا لاتقو ءودغإ داهج ىف: لتع !اونيغتست
 كل لعا يبقا وكسلا

 000 0117 لع ككل ايو هنيب م جرتأ مي الا ةوغ الق
 00 ا لا شلل 5 7 وج تك سقلا بيجي َثْيَلت
 ادجب ا تيط هدا اترَب ىلع َتَلَبَُْف و ْتَعِيروَبلا تاذك ثنكو

 ةيقح نب ىدوم نع فيس نع بيعش نع ّىرسلا ىلا بتك
 ناتيتغم نانأرما رجاهملا ىلا عقو لق ةفيلخ نب كاكضلا نع

 ”«اهتينث 7عونو اهدي عطقف معلص هللا لوس مْنَشِب اهادحا َتَنَع»
 ىتلا ةأملا ىف هب ترس ىنلا ىغلب  هحر ركب با ةعيملا» كقيت

 و ىنتقبس مدق ام ال اق معلص هللا لوسر 0 ةميتشب « توف تا

 00011 0 هد 2 سيل .ءاببتالا لح نال اهلععي 5 كثرمأل ”اهيف

 ©) © اوكخاف. 82) آه 20[8زوه 7جم56 1, )ا طمقلع ساينم

 طظعاقلط. ١.5 سيقر 1181 2. 88, 1101 7655115 205467 م1125 656 ([1131-

 القو م0663 12211121 706246 .ثعشالا. ه) 05. فح رو 2ء1205. أ

 ' ]لك ققحأ- 4) © اويغر 5 27 ه) 5ذع 1كمو.ز 111 عوفاو © 5. ط.,

 861401. ٍجيبس مسقي 0:0 هنيب عرفا. #) © سمك. 181 16غ

 طتتسع 7عدكاتتت 116 2ةععمأ. م) 18 تنجح. 2) 18 , 0غ م00. 561401,

 0027/0 1 تيبرظأ. /) 1205. اهيديز ههد1. زا

 7777/0 2- 01:62:91, 0 1كتطتت هعخ 11. 23605 و. اذذمع. كل لف علقو.

 72) 8 اهيتينت. 7) 8 تسمزمزو. 08 مئاشب. رز ل505: 0182-2 2

 01 عملا 2 ًاهنم: 500 ترمال. 2 1065. ال. هم 8 هبيشب.
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 ١١ خمس اثمز“

 لاقف نيىكتشال ءريبخ هللا دنع ةاهل ناك هل هلاقو هيدي نيب

 نيشان لا كو دفإد نحعب انأو لق اهتجورت ىتم ةمركعل ةرجاهملا :

 اهعد* هضعب لاقف ركسعلا اهثدروا مث برام ىلا اهب ترفاسف ٠١

 واهعّدت ال غضعب لقو اهيف بغي منا لهمأب تسيل ءاهتاف
 د6 ا ع

 ةوبأ هيلأ بتكف كلذ نع هلسسي هحر ركب ىنا ىلا رجاهملا بتكف

 هل اهنيزف معلص دلل“ نيسرا قا نمل ىف 5 اهابا نا زكحُي

 فم كورال نيرة ءاكا للقاح ار نا نك 2

 0 قى رع رم اما تح شيد ا حل اي اهنع اوبغراف
 (0 دنع 1 مسيكلا ىبأ نب سيق كنب # ىرشب عانم ةذع ءادغلاب

 لبيع 77 لذع ] حرشم كتند ةاعرزو 5 دل تدلوف كيام نب دعس

 رجاهملا ىلا ركب وبا بتكو © كاع هل تحلو سابعلا نب د هللا

 ىلع نميلا "تنانكف : نببلا ااتتخاف' :تومرصح وال60 نيِبلا نقلا

 نب ةديبع نيريما ىلع تومرضح تناسكو رجاهملاو زوريف نبريمأ
 !5 بتكو «تومرضح ىلع كيبل نب دايزو كساكسلاو ةدنك ىلع دعس

 ىف متلخدا نم مبحا ناف دعب اما ةذرلا ليع ىا ركب |
 ٠ ع دب هد 3 ه 2

 ىلع اوعيجاف كتر مف نم ناك نمو و دتري مم 2 نم ىلا مكرومأ

 46) 8 200. اهل. 6) 8 هده. ) 8 اريخ. 2) 1505. ءا 8 هدت»

 ه) 1505. اهنا (هنن اهعد), 0 اهعد (ه22. اهئاف). رك) 1503. هذ

 ىي) 1205. اهعدن. كرا 6 5 2 2/06[ 6 مشيكلا. /2) 505.

 300. كعس نب“ 4) 205. حورشم د 1طصد 8ة0زهع تجمع 19, 44 قف 1

 وعرتاتك ؟عداطز5ؤ دهيتاطعمع زاتطعأ شركام». 7 © هحن ا "72) 8 6

 ىلإ بنك 121522: 11 صاع ع013: 082. 6) © نميلاب. رز 6 نمل.

 9) © كيرد.

 وو ب عيرحر مدع طاووق ؟سبصسم -وهيح نا و» مه دعم



 اني

 نكرر ١١ ذخنس

 0 دو تيدكلا نم, ىكفتف ىلغإ نع لاق و تملح !ام:تلعف

 هجورف تلعف دق ركب وبا لاق تملسأو تعجار ىق ىناذ كتخا

 © قارعلا جف ىتح ةنيدملاب ناكف ةفاكاق ىنأ ظنبا ةورق ما

 6 فيس تيدح ىلا ثيدكلا عجر

 اًضعب مهضعب كلج نأ برعلاب عيقيل دنا لقا دحتر وا ربغ لوا امل

 ىف بيعلا ايابس ءادف ىف راشتساو مجاعألا تفو 2 هللا عسو كقو

 لك ءادف لعجو اهديسل تحلو «ةأرما الا مالسالو ةيلهاجلا

 فقخ مناف ةدنكو خخ فينح لا / ةرعبأ تو ةرعبأ خ. عدس ىناسنأ

 لعاو عمايقل ءادف ىلع ردقي ال 7 نمو جلاجر لعل 9 عنع

 ىنب ىف ثعشالا دجوف ناكم كب عءاسن جّلاجر تعبتتف ابد

 ”لسي ”: اهيف فقو ههنا كلذو نيتآرما فّيطع :ىبو طدبت

 موي ه انءاسن نأ لق كلذ ىلا كيرت ام ليقف باقعو بارغ نع

 ونب ” لاق بالكلاو و باّتذلاو نايرغلاو نابقعلا م نيفطخ ريجنلا

 لاق :ةظةنايصلا ىف اولاق مكيف هعضوم اف لق بارغ اذه فيطغ

 هيلع عمجا ىذلل ىبرع ىلع كلم ال ريع لاقو «فرصناو معنف

 افد١ ناك ىنلا ةأرلا.رما ىف. وجاهملا رظنو ؛اولاق :هعم :نوملسملا

 مت اهنا اهفصوق معلص هللا لوس اهادعا نوكلا نب نامعنلا

 اهسلجا #نا دعب اهب انل ةجاح ال لقو اهذرف طق كتشت

 ©) ]5 تلعذ. 5) 8 قاحكما ىببأ» 6) 105. .فاخسا. 2) 55.

 300. انيلع. 14 ن6 8 ©« (. ه6) 1055. 200. كق. 7/) 1205. ركبأو

 8مم. معز اذ عيلع. /) 105. عغ 8 نم وأ: 2) 8 ابن. /2) 105. دنع.

 7) 1509." ىتي قو. .ه) 10م3. هدم. 7) 8 لاسق. . .60) 8 اناستا.

 م) 8 نيظفح, © عظفحد. 2) © بابذلاو. 7 © تلاقف. 4) 05:
 ةفايضلا "2 2) 8 ام.



 014518077 بكب /ى فورس, + هلق ةبستوباعم

 ١١ تس الكل

 اهنم كيلا لصو دق معلص هللا ءليسر ةوعد 5 نوكت نا « ىشخ"

 : ملعا تمثأو * كيأرب ىل ملع ال ىّنا لق كب اًعناص ىارق ام فرط
 ىف موقلا تضوار ىنلا انآ ىتاذ لق كلنق ىرا ىّناف لق 4 كيأرب

 امب تيتا مث لق معن لق كيلا اوضوفا لق ىمد لك اف ةرشع

 5متخ دعب مجلصلا َبَجو انف لق معن لق كل هومتخن كيلا اوضوف

 اًضوأرم كلذ لبق تنك امّناو ةفيحصلا ىف نم ىلع ةفيحصلا

 ىراسا فقلطتف اًريخ ىف و بستكتوا لاذ هي عقيا نأ :ىشخل ا اهل

 000 لثم خب لعفتو ئمالسا لبقتو ؟قيتعا ىليشلا

 خةفاحق نأ تنب ور "1 بطخ ناك دقو ىتجوز و دونو

 ؛0 ةيناتلا مدقي نا ىلا تاهركأو هجيرف معلص هللا ليسر ىلع :همدقم

 درت ال نأ ىشخن لعف ام ثعشالا لععفو معلص هللا ليسر تاف

 همد نع هل ىفاجنق هللا ىيدل ىدالب لعأ يخ ىندكت :ديلع
 نهد نهد

 كو رو حلا فيعمل يلع اقع هالو هلها هيلع كرو هنم لبقو

 شيكل مستقاو سمشكل سانلا ىف وكب وبا مسقو اوبهذف ميقلا نع

 ذك امد لاق 0دهناف كيج نبا امو فعج هبا لاق «<«7سامخالا ةعبرالا

 تعدتالا ىلا ركب لأ نب هللا كيع نع ناحكسأ نبأ نع ةملس

 دق كناف مكب عنصأ ىارث اذ ام-لق كب :ىا' لغد ءامكك 0

 م) 8 ىشخلا انكر 00 وكي. 9 ليبسرل» 2) ( هدم.

 ه) 0 ناك ير 0 ينك 58( 113 ( ©أ 14: 8 تنسكاو| و

 آه. بستحت أع 2 8 تلعف.. 2) 8 :مدقم. 27 0 كلا
 7) 76153 2 بطخ ناك كو طاتعاتكل 16 10ج22غ 72:54ع512. 1 :

 200. كلذ ىماعف عراف. 72) 105. كلذر 2 هده. 72 001136 5©-

 ونانانضظكنع 20 قارعلا م. اا" 1. 3 هدطء 0. ه) 5 200. انتدح.

 م) 2 كيف.



 ا 11 ةانس

 اًربص عقانعا « اوبرض كلتق الا التاقم هيف اوعدي ملف نوملسملا 260 عم

 ىبسلا ع عضوو ىدنثلو ريجنلا 35 نم ةأرمأ فلا ىصخحأو

 جف اَنل تّلصلا 4نب ريثك لو هويتك عاكراشو ةسارحالا *ىفلاو

 اعد هيلع هللا مدافا ام * ىصحأو ريجنلا ىف نمي غرفو +بابلا

 باتتكلا ىف ْنِم ةزاجأف هضرعف هباتكب اعدو رفنلا كتلواب و ثععششالا 5

 :كأطخ ىذلا هللا دبل رجاهملا لاقف هيف سيل ثعشالا !ذاف

 ركب ابأ هغلبأو «« رح مةمركع هل لاقف هلتقب مهو اًقثو هدشف

 ءبتكي نأ همسأ ىسن هلجر ناك ناو اذه ىف مكخناب ملعا وهف
 نيبل هما نأ رجاهملا لاقف مكاذ لطُبي كاذفا ةبطاخملا ىلو وهو 0

 دلل عم كج ىل لا ريب ثيغيو يرخلو, اهزتوأودقروشللا , عبتا» ىكلو

 هموق ءاسن دهامسو هموق ايابس هنعليو نوملسملا هنعلي ٍهعم ناكف

 ريتا ةريغم لا ناك دقو ردااغلا هب نومسي نامي مالك رانلا ؟ فرع

 رهظ ىلع ىسلاو # عقامد ىف 5 ممقلاو ءاجغ * هللا دارا ”ىذلت هليل

 جتفلاب هحر وكب ىنأ ىلع موقلا مدقف * ىرسالاو ايابسلا تراسو 5

 رلو ةعيلو ىنب م كّنرتسا لاقف ثعشالب اعدف « ىرسالاو ايابسلاو

 اما * كيكلعأو ه اوكلحو العا كلذل كنوري الو جلرتستل + نكت

 00 1 زر 1 سارحلاو.ا 22 8 ريتك. 4) 2 .200٠ لأ
 5 8 ملل تعجالا صر 2 ءاكآ اعو 105. قل اه- 'ى) (د رجاهملا.

 /) 14 راجاف. 2) © كاطخا. 2) 8 لودر 105. © 14 كاف. 7) 55.

 كيزجج. ) 8 ك 0 هدصن م) © 200. قا. ه) 8 الجر. م) ©
 كلذ. 47) "06. ذه 8: 105. خفرع. 7) 8 ىذلا» 3 8 اوك

 ميقلا. 2 05. جمامذ. «) 1605. هزه. 2) 8 كلونتسا. 0) 105.

 نكي. ) 8 اوكلهأو.



 ١ ةنس رك

 نيفرصنم ريغ عنا اونقيأو نيملسملا ىع عطقنت ال داوملا ريجنلا

 عسفنا ىلع ءاسورلا «فاخو لققلا اوفاخ رث هسفنا نعشخ مانع 0١

 ىلع ءعلصلا ةتلاتلا ىف هل 5ننالآ ةريغملا ءىجج ىتح اوربص ولو

 الا لك نايلي يسرك لا يرخن ثعشالا لجعف ءةاجت هءالجلا

 5 نوجلا نب ناعنلا ةنبا ءامسأ هتحن تناك هنا كلذو هريغ /نْمأل ١

 اهوبا هبل اهادهأت رجاهملا رظتني 2 دنغاب فتموي وهو و اهبطخ

 ه«سفن ىلع م هل تلات وجاهملا ةمركع :غلباف #+!ءدابد نأ لبق

 بابلا هل اوحتفي نا ىلع جيلعأر 7هنموي نا ىلع ةعست هعم رفنو

 كباتك 7« مله رق, كسفنل قتوتساف فلطنا. لقو كلذ ىلا هباجأف
 5 35 كى هن هع

 41 نوجد جن ص

 لخد هنا 1 نع ةكرب ىأ نب كيعس نع تي قاحا

 تفي نأ ىلعو بحا نم ةعستو هلامو هلا ىلع هنماتساف هيلع ظ

 تش ام بتكا رجاهملا هل. لاقف هموق ىلع اولخديف بابلا جل
 ىسنو جولعأو همع هنبو دوخا جعيفو عنامأو هناما بتكغ لجتأو

 15 برسف * عجرو , هيتخ باتكلاب ع م شدو لع هسيفن

 نا الاإ قي نه املا دلاكملاو م عَلَجأل لاقو باتتكلا . ف .0ىيذلا

 ىنبتكت وأ كسفن لاقو ةرغشب مكصاج هيلع بتو هسفن بتكي

 هيحتاقا بابلا يف اًملف ىاحسسا وبا لق هسفن كرتو / هبتكف

 2©) © نتفاخو. 65) 1505. تناك. مه 8 جلصأ 1505. 0

 مت 105. ليك 266 كحك | 2) 105 ىم ٠ م) 5.

 هدم. 7) 105. ىذنشليب 12) 105: اودانم“ ا 2 © ةنت. 2

 مونموي. 72 1205. رك 2 1905: جيتك: )0١67 لك رسف

 نيذلاب : 2:0 برسف 52 برشف. رز 1206. م جلحالا.

 7) 105. نه 7) 8 هد



 خلس ١١ 1

 ىنح ريجنلا ةينقأب اولتتقف سانلا ىلع اوجرخ اوحبصا املف

 ةمركع لعجو ةتلثلا قطلا نم فيرط لك لايك ىلتقلا ترثك
 ه لوقيو فتموي رجكري

 وزاجم ىلع موب بأ هاَنْعَط ةزاقو ىلع ءاناو 5 مهنعطأ

 1, لوقيو ه

 داع 0 فرداجا نم هلك و* ةاذا هت سنلو قلك: كعب

 مدق دب نب ماشع لاق» لتقلا جيف اورثكا دقو ةدنك نمرهف

 هل اندم ميقلا رما نم رجاهملا غرف ام دعب لهج ىا نب ةمركع
 دقو مكل اذدم اومدق مكناوخا نأ امهعم نمل رجاهملاو دايز لاقف

 فحل نم اةكرشأو 7 اولعفف :ةمينغلا ىف وكوت « جفلاب عومتقبس و

 لقا ريشنلا راثمو» ءاؤسألاو :ساسخألاب اوثعيو ' كلذب“ اوصاوتو“ عب
 ىرسلا ئناد» بتكو جفلا ” عقيلع نوعوقبو لثابقلا نورمشبي أوناكو

 اذا ةبعش نب ةريغملا عم رجاهملا ىلا هحر وكب وبا هبتك لاق

 ةلتاقملا اولتقاف موقلاب مرفط نافذ اورفظت رثو اذه ىناتك مكءاج

 ناف ىمكح ىلع م اولزني وأ . مومتذخا نا ةيرذلا اوبساو و

 ىتاف مرايد نم موجركت نا ىلعف كلذ لبق حعلص مكنيب ىرج
 اوءاسا ىق نا اوملعيل جلرانم ىف جلعف اولعف اًماوقا رفأ نأ هكا

 ٌلحتأ ىار املو رفعج وبا لق اوثا ىذلا ضعب لابو اوقوذهلو

 2) 8 هرص 4) 105. جتعطا. ) © اباو. تمد اةتوطخ كس ©
 11066, 4.1 8 زا و © راقوأ 6) 8 نعط. 710 عب هبا

 (ح هب ءوبا) 105. ةيوبأ, 8 هيوبا, © هيوبأ. 6 راج 6

 لاقو. 2) 1205. نمو ىلا. 2# © ىقزواج. 7) 1205. 200. ىبلكلا»
 7 8 اولعفاخ 7) 8 300. باتك. 0)' )12 + .00 0 66 13١

 اولزناو.



 1 ند را

 نم « اويغتسا نم عمو هيف اونص_غ3 ةدنك هيلا تدعمتجا دقو

 ءةثلك ىلع 4ريجنلاو تومرصحو ٠ نوكسلا 5 نم ذاّدشو كساكسلا

 ثلاتلا /ناكو رخآلا ىلع رجاهملا لونو اهدحا ىلع دايز لزنف لبس

 شيلل ىف 0 مدق نأ ىلا هيف نوبهذيو هيف نونوي وم هل

 ة#ظلنك ىف قرفو درو داوملا هيلع عطقف فيرانلا كلذ ىلع هلونأف

 ىنب نم 8 نانفق نب كيزي ثنعب نميفو عومطوي نأ مرمأو لويبخأ

 كثدعبو توهرب ىلا لنه. ىتبا 00 - 7 لتقف كعس نب كلام

 ىمرضخل ةعيبرو 2 ىلا نو نب كلاخ لحاسلا ىلا ثعب نميف

 ىقل ام راصأمل ىف هو ةدنك غلبو رخا ءايحأو «احم لما اولتقف

 ؛٠ ىتح مكيصاون اورج هيف متنا امن ريخ توملا اولاقف جموق رئاس

 ا,ودقاعتو جهيصاون اوزكف ةملظلا ءاونه ىلع مكرصني نا هلعت

 ىف زجتري 5 مزجار لعجو ضعب 7 نع ضعب رقي ال نأ « اوقئاوتو

 0 2و

 15 هريغملا ىنب ىم نك / ريتش ىنيل 5-5 دن

 يلع دري رانيد ىب دابر نيملسملا «رجار لعجو ' |

 هريغملا هلو 00 نكن 0 ةريبعح اوريصأو انيدعوت ال

 هريشعلا 0 رفظت حابصلا تف

 2) 5. أورغتنسأر 8 اواوغتنسا. 6) ( هنن. ه8 فضاكما

 2) 105. ليكانلاو. 6) © ثلاث. ميز 1كم5. هده. ناك. مى) 509

 جف. 2) 0 جيف. 2) 105. 200. قرفو. 4) 8 نايتف. 7) 6

 اليعف. عز 8 ىذا 09 نم فن١. 7) 105. انحن. .05) ل509. طل

 رث), © 200. هللا. 7) 8 اوفقاوتو. 207) 505: نم: .) 8 جاز.

 2 © هينق. ) 8 رجاز. 2) 0 كيضح. 0) 8 رهظت.

252 1 
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 1 "ل

 هنع أوعلقي من كلذ غلب اذا هدنجو اًذابز نأ ثعشالا ملعو

 عمجت ه ةيواعم نب وربع ىنبو* ةسيواعم يسرا يت ععالو

 ادا ند ةةهاعما, نيرو ىنبود ةقواعم نيخ ثراث ىب'عيلا

 ةعقولا هذنهل نيابتو ملوح ام لئابق 48نم «صئاصخلو كساكسلا نم

 دايز خ-عاط ىلع دايز باكا تءبتف لئانقلا نوم تومرضخحاب وم

 ةدذاكو. رجالا .لل دايز. بتك :لثآبقلا تنيابت :اًملخ ةدنك ثّكلو

 برام نيب ام ةزافم «ديهص عطق دقو ةباتكلاب هاقلتف* سانلا

 ناعرس ىف لكاعتو ةمركع و شيلمل ىلع / فلختساو .تومرضحو

 عيلعو ةدنك ىلا دهنف دايز ىلع مدق ىتح راس رث #8 سانلا

 تلتقو ةدنك نسرهف هب اولتتقاف 2 ناقرزلا رككم اوقتلف ثعشالا
 7 لاقو ةونصحو 0 دور دقو 1 ريِجنلا ىلا تاجا اًيارف اوجرخو

 رجاهملا ناقرزلا رجح موي ىف
 ” ابطكلا هجوم ىف ىّجري ركب و مكدرشي ذا 7 ناقفرزب ا

 اببسلا انفوخ نم متيكر ىتح مكرجكيب مكانأتق 5 نحن
 2 20 -_-2 2 د 2

 ريجانلا ىلع 2 لون ىنح ناقرؤلا رجاخ 0 نم سانلا ىف رجاهملا راسو

 2) 1505. هانم. 6) 8 هدم. 2 1015 100 0 صئاصخل ىف.

 4) 2طللصع 11115115 همام 21عأ 511م3 011ع123115 ©0015 8,

 5110152 !امكر ةصص. م. 6) 105. لهيصر 8 لبيصو 0 كدهيص. ر/) 550

 0ااتقتلو ضال ند)ا ١ 2) © سانلا“ . 2) © دهل..رحبلا بخ

 ن1 ريكنلا بخ. 2) امو. طثع ع( كعاص0ع ءا 14 )1, 4 ناقوبؤلا

 6) 8 ه6 ( تاجلات. 47) 8 هيكسماو 0 ركسملا. ) 1205. ع 0

 لوما /) 8 لاق تقو. 2 ه) ]ةع48غ 11, 17ه اناكو 5ء0 710.7, 8

 (نط1 مجم ثطاتآ14عل. :1ععع 2'1ط2121). م) 8 ناقرشب. 7) 1804 مك ِرشن.

 0 1505-- ع6 ابطل. ى) اآك03. ءأ ]ةعنخ نكو. 2 1 لوني.



 أ فس 1

 اذه ىلع انموق َئلامت ال انا مهللا مجبقلاو لطابلا ىلا قلل نعو

 مودو ةركبلا موي ىنعي اذه انموي ىلا .يتعماج ىلع نومدانل انأو

 امينا. ح « طمسلا 000 « طمسلا نب ليبحرش رخو ةرفنلا

 نب سيقلا ورماو 3 اص نبا جرخو هيلا امضناف كيبل نب دايز
 5كساكسلا نم اًماوقا اف موقلا تيب هل القف ادإيز اينا ىتح سباع

 نم ناذّشو نوكسلا نم مرق هيلا عرست دقو ميلا « اومضنا دق
 اننيب قفتو ةوادع اننيب تروا عفو عب عقون انّلعل تومرضح

 «نوراغ“ ىقلاو هيلا اتحا سابلا, نسف نا لنيشك ايا

 ' موقرطف ماعمج اوعيجت مكنأش لاقف ىقب نمل نوجار متاتأ نم ناكمل

 اوبكأف نوديري نم اوفرعف اًسلج نارين ليح مودجوف مجاح ىف

 خسمخ نم ماتكوشو مىوقلا دلع مو ةيواعم نب ورع ىنب ىلع

 ةعضبأو اًديجو .اًصوخنو اًحرشم اوباصأآف قرف «سمخ /م ىف هجوا

 برهلا ىاطا ّْنَم برهو اورثكأف اولنقو ةنعللا ةتكردا ةدّرعلا قنخأو

 افكناو اهدعب ريخب اونأي ملف ةيواعم نب ورمع ةونب // تمفقتوو

 ة ثعشالا ركسع ىلا هب ىضفي اًقيرط ةاوذخأو لاومالاو ىسلاب ة:دايز

 ىنب /ةوسن ثاغننسا 5 هب اورم املف ةيواعم نب ثراخل ىنبو

 كتالخخ ثعشا اب ثعشا اي هتيدانو ثراممل ىنبب ةيواعم نب ورم

 ثعئشالا لاقو ةتلاثلا هذهو + 2ذقنتف ثرامخل ىنب ىف راتف كنالخخ

 ربصاو ضيضيلا مهي نم وزعماب م ةعمج ءاج دقو وربع ىنب تعنم

 ©) 8 طبيمسلا. 65) 1205. سيف. 6) 8 اومتنا. 4) 0 ضف

 6) 55. نوزاع ر/) 0 وو. م) 1505. ذسيحللا )2  1505. تفاوو.

 2) 0 ىنب. 2 1505. اعجار. /) 1205. لخآو. 70) 8 هع

 7) 1205. 200. نم. 6ه) 8 نهمدقست» 0 5-1 نع. 9) 505.

 رعمابو 06 نعم 06

 هب كاع ١ نب جهاز سوح 4



 ريع ١

 ال اولاقو اورماذتف « مورمذ مباككا ىلا هارسألا عجر اًملو رفظلا ١ 2 3 2 16

 نيقيرغلا دحأل لكَت ىتح ءالوه ىلعو انيلع ةدلبلا ملصت

 م دايز جكرتف ةقدصلا عن ةاودانو اعيمج اوركسعو اوعمجاف

 لاز اف ريمن نب نيصحلا جيلا لسراو هيلا ريسملا اوكرتو عيلا

 عاضعب نك ىنح 00 00 دايز نيبو 7 اميذ رفسي 5

 درع ونج راوم ا اهنم « نبلتجيل تبناح 0 ةضرعب ىرمع امو 23

 ردق ىلع !دايز انّمج دقو ادابز اًينرعتيك 5 هللا تمدببو متبذك

 اًصوصخ ةيواعم نب وربع ىنب أ إم اريسي كلذ كعب اوماقأف

 / صوخمو اركح ديج لزنف اهوج ءاجتأ ىلا رجاحملا ىلا أوجرخ ؛

 و رجحت ةدرمعلا ِهْنخَأو * ارح هلا اريح حرشمو ًامجاحت

 ثرادمل ونب تلزنو ءاسورلا ءالم ىلع ةيواعم نب وربع ونب تناكو
 ةطمسلاو ارح سيق ىب ثعشالا لينف «اهربجاحص ةيواعم ىبا

 8 ةقدصلا عنم ىلع اهلك ةيواعم تقباطو اًركاح دوسألا ىبا

 ةنباو 1طمسلا نب ليبحرش نم ناك ام الآ ةّدرلا ىلع اوعيجأو ؛

 راوحا ماوقأب ميبقل اذه نا هللاو اللقف ةيواعم ىنب ىف امق امهناف

 هاولقنتي نأ » نومركتيف ةهبشلا 7 ىلع نونوكيل* مارللا نا لقنتلا

 ليمخل نع عوجرلاب فيكف مراعلا ةفاخض اهنم مضوا ىلا اهنم

 2 6 ركع 14 ا رك) 1:5 «000. هغ 14 ر 8ءاقلطم !ءار

 1م ل ار 112 2:83 8606]667 :11 ملأ  [سوخت ير 10 

 .2) 8 ءاسورلا ءالواه ىلع. 2#) 0000. طيمسلاو. 42#) 0 تاقدصلا.

 7) 8 طبيمسلا. 7 1 نومزلبل. 72 5. نومركجف» 6) 8

 اذنك. 2) 8 راهلا



 رع ١1

 تناك امك اهولقعف ةركبلا اوذخأو مونهتراو هباككا اوفتكو هوقنكو

 كلذ ىف كيبل نب دايز لققو

 5 بوُجْبَأ ههينّثي دق خيش بوكرأ ةركتشلا عضل ول

 اورهظاو ةقراحنل ةيواعم ونب 4 تيضعو اودانتو ضايرلا لعا © حياصتو

 ة م اوماقو تومرضح هل 7 تبضغو 5 نوكسلا 3 يملا مهرمأ

 ثدخحت ال 0 00 ناميظع 0 نب قوق افي

 0 ام 0 7 لسرأف 5 7 هب طخ 0 ةيواعم

 رمالعلا عضن ل !ولاقف 2-0 اونذوت نأ انمار حالسلا /: اوعضت

 ٠ ىتح هاّذبا نولسي * ال داير لاقف انباككا اولسرت ىتح اًدبأ

 تنومرضح ناكس متاسلا سانلا ثتباخا اب أمك ةرغص متنأو يا

 0000 اد 3 0 أوعنصتو أونوكت نأ 6 اف نيوكسلا, لو ا

 ٌكيداَبَع اوراطو م هنم لتقف اليل هيلا تهتف كلذ الا « عبطقي
 15 ةركسع 8 جبصا نيح دايز لثقو

 اًملاط َبرَحلا ُتَعْبَأ ال أمآ ثنكو
 ء انبطاخل . نيرح , ىلإ! تكافانسز 6 اًويَأ "ملف

 ىلع هلزنم ىلا دايز عجرو ةقلثلا رفنلا نع ىّلَخ موقلا بره اًملو

 ه) هديا 6) ©( بوحرأ. 1؟7عجطاتسم 22111 0ط5ءاتكانتت. <) 8

 8ر ءما1. 1 تحاصتو. 1205. ع( ( لامن. 4) 1205. بصضغو.

 ء) 108. اوماقا. " ري) 8:نجج .'' 2) 0 البس )١76 8 هتيقلكتلا

 2) © انانيز.' 0 2) © .اوعضي.“ .12) هذ. بيث )165: اولطا ١
 7) 1 اوضفوي. 60) 8 اوعضتو. رمث) ( 082. 7) 3 اذه اي.

 7) 105. ءغ 2 ضمظعي. ك5) 0 اونا. 2 © بطاخ.



 خنس ١١ 1

 ركح نب ةءاذعلا ناطيشلا ىخأل ةقانلا اذاو « مسيملا اهيلع 2 6

 ىذا ىدص ناطيشلا لاقف اهمملب ةرْذَش هذه ءاّدذعلا لاقف اهيغ
 اهربيغ لخو ةرذدش قلطاف اهريغ اهارآ انأو الا اهويكطعأ © مم ىناف هال ل 1 0 3 9

 رفكلاب همهتاو /لالتعا هنم كلذ نأ دايز ىارف ةكورتم ريغ اهناف 5

 دايز لاقف نالجرلا ىو ىمكف رشلا م ىرو مالسالا ةدعابمو

 تراصو ةقدصلا مسيم اهيلع عقو ىقل كل هالو 8معنن الو ال

 مكيلع ةرذش 7 ننوكت # الف اهّدر ىلا ليبس الو هللا فقح ىف

 نأ ٌفهطضاو ماضأ ضايرلاب وربع لآ اي ءاّدعلا ىدانف سوسبلاك
 طيمسلاوبا ؛لبقأف :طيمسلا ايا ايا ئدانو..ةراذ قا لكأ نم لئيلذلا »

 و كسل نب دايو ليصقف برك ىدعم نب قارس نب ختراح

 ريعب امتذ اهناكم اًريعب ٌنْحَو هتركب ىتفلا اذهل ٌشلْطَأ لاقف فقاو

 ايتوهي تينك 1ذا كاذ لاقف ليبس كلذ ىلا ه«ام لاقف ريعب ناكم

 ماتو اهتعبذ اهبنج و ىلع برض رث اهلاقع م فلطأف هاهيلا حو

 ليقي بهو اهنود !5

 فلا ءختلي امك * ْعْألُم بيش مدْيْذَحِب جيه اهتمت
 هوطوتو « هوتغمف نوكسلاو تومرضح نم اًبابَش دايز هب رمأف
 ©6) 8 مسنم ا. 6) 8 هدم.. 2 ( سيلو. 4) 8 200. اهجرخأ

 مث ىلذ ىخا لاقف اهريغ اهنظو. ) 1055. هدم. /) 1205. © ©
 الالتعا 7” 8 قىّرجتوو 6 ىركأو. /2) 50. معني لةعنغ 11, امكو

 17 نيبع خذهعن. 2) 1505. هد. الل ) 1205. الو. 42) © نيكس.

 ) (© ءك آش 200. ىلع 7) 105. نأ. 6) © اهيلع. ر) 8 فقيلعاف.

 320 داع مطر 181 2 52 © ]2011 آك05. ع ( 0 م 161

 ل]ةعالا ديرك 1عءاع مع50311 11:97, 154. ى) 505: عيملت ةبشب .

 0 كك [2ع0غ نا ظ 6 6 2 8. ءغ (ب دايز د 1[ك05. 022. ) 12

 06-2022 14 دوعنؤر 8 دوقعف.
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 اول اح نس نا ا ذا هاوتجل نيو سس سو يسون دو وسو بوم ع+ د

 ١١ خنس ا!

 معلص هللا لوسر ىقوت املف انْلَعَف رهط عل نكي ل ناف «رظنن
 تلاقف هورضح كلذ ىلا 4 سانلا دايز اعد ه نابالا كلذ ةءاجو

 ارهظ مكل ّْنأ اولاقف معكص هللا ليسر متدعو امك انوعاَبَأ ةعيلو ونب

 عم تنا و هل اولقو اًدايز اوَحال ىتح موحالو / اوليتحاف «اوملهف

 ةاومّدَقو عراد ىلا اوعجرف نويدنكلا يلو :نويمرضمل 2 أت انيلع

 مدق اًملف رجاهملل ًاراظتنا دايز منع كسمأو ىرخا اورْخأو الج

 تح 7ماقأ عنص ىذلا لكب ركب ىنأ ىلا 8بتكو ءاعنص رجاهملا
 اج

 ىلاو ركب وبا هيلا بتكف ركب ىا لبق نم هباتك باوج هيلع مدق
 ع

 ّنْذأو هلع ىلع اًدير َرقأو تومرضح امدقي ىتح اريسي نا ةمركع
 موق رقوُي نا آلا لفقلا ىف نميلاو ةّكم نيب نم :كعم ْنَمَ

 ءاعنص نم رجاهللا راسف لعفف دعس نب ةديبعب «هذمأو داهم

 ايقتلاذف تومرضح كيري و نيبا نم* ةمركع راسو اتيومرضتح كيري

 اهبدحا لزنف تومرضح امحتاقا: ىتح م ديِهَص نم هازوف رق براعم
 بيعش نع ىرسلا ىلا بنك 200 رخآلاو دوسألا ىلع

 ؛هن تبلضلا جيب ,زيثك .نع ديبا نع بغسوي نب لهس قص سل ب
 جلو اوجلو نويدنكلا عجر نيح كيبل نب دايز ناكو لاق

 يلع مدقف هسفنب ةيواعم نب وربع ىنب تاقلص ىلو نويمرضتمل
 هل لاقي مالغ وهو مهنم هيلأ ىهننا نم لوا فكصف ضايرلاب جو
 هب

 عضوف رانب امدو ةقدصلا نم ةركب هئنَبَجَعَأن رجح نب ناطيش

 ©) 8 رظتناك. 6) 8 00. وع )2  505 نامالأ» 4) 1505. ها

 ه) 8 جوملهفت 7”) 8 هوليتحات., "5 !2) 8 .هرصم- 2) ذك 0

 2 تومربضلملا /2) 105. هاه. نبا 42) 55 ماسقأو. 72) 55.

 لعم. 7) 82 ه«دياو. 60) 55. روق 6 أوزيف» 12 أووزوف. م) 25.

 دكيهيص, 8 لبيص, © دييص. 00814. 5ان6153 !ممزثر 16 عا ةطقتع ©



 و أآ) خنس

 0015 يعش ١ نع« ئرشلا ىلا :بتك ؛ «٠ ةلئع..ىلا عب ّيضملاو

 نع هيبا نع ىمورخملا نالف نب ءهاطع بئاسلا قا نع فيس

 عجرف كوبذ نع 5ةفلخ © ناك هنأ خيمأ لأ نب ورجاهملاو ةيلس ذم سما

 ليسر سأر لسغت لس 1 .انييفأ بقاع هيلع قو لص دللا لوسر

 ىخأ ىلع بتاع تنأو 4 ءىث ىنعفني فيك هكنلق معلص هللا:

 هللا لوسرب 1 لزب ملف رتحتف اهمداخ ىلا ه تاموأف قر ةنم تأ
 تم ك2 ب ك2 © 5 26ه مس

 ةدنكح ىلع هرمأو م«فنع ىضرو هرلع ىتح هرذع م رشني معاص

 هلبع ىلع «هل ميقيل دايز ىلأ بتكف باهذلا فطُي رثو ىكتشاف

 ناركت نيب 00 لانقب هرمأو هترمأ وكب هبأ هل. مأف 3 ٌظ

 ةدنك ةرجانم نع ةقاكشو دايز اطبا كلذلو نمجلا ىصقا ىلا 0

 0١ افيس نع يعش نع ئرشلا كلا بتك مهل اًراظتنا

 ةدنك ةدر ببس ناك لق دمحم نب مساقلا نع فسوي نب لهس

 ةعبرالا كولملا معلص هللا ليسر نعل ىتح ىسنعلا دوسألا 4 هتناجا

 علك تومرضح دالب لها ملسأو اوملسا نيح تدر لبق 5 عهّتاو

 خفدص 1 عضوي 8 تاقدصلا نم عضوي اع معلص هللا ليسر ومهأ 5

 تومرضحح ضعب ىف ةلنك خقدص عضوو ةلنك ىف تومرضح ضعب

 0 تومرضح ضعب ىف نوكسلاو نوكسلا ىف توموضدح ضعبو

 تيار ناف لبا باحعأب انسل انا هللا ليسر اب ةعيلو ىنب نم و فن

 اناف * اولاق متيار نأ ه لاقذ 1: رهظ كغ كلذب انيلا 7 اوتعبب نأ

 ©) 105. هده. 2) 8 -فلك, 105. فلكي. ) 105. نتلاقو.

 | 14 شايح 20,308 تمواون+ )8: لزق, © ليخح 2 ©
 '01 ةارشنم 21م6. نع ١ 2) 8 عتياخا. 20:6 هلئاؤ
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  11خنس ١١

 لمع العب لذا اكو ايش هيوقاد ةرماظ نوه هيشرتا

 نب ورععل لقو همد نع هل ىفاجتخ نيب هين نكي وس ا

 ترصن ول روسأم وا موزهم موي لك كنا ىَرُحَت اما برك ىدعم
 لقو اهرئاشع ىلا اهّدرو ءهليبس ىلخ رث هللا كعفل نيحلا اذه

 5 اببيعش  ىع ىرسلا -ئلا..بتك - : 4 دوعا ,الووبنلبقال نج 3

 ىتح بيجت نم رجاهملا راس الق ىبومو رينتسملا نع فيس نع
 اولتقف اوبرع نيذلا لثابقلا و فاكشيةَوعْبْسيوا رمأو ءاعنص /ملزني

 لبقو  اًديمتم 2فعي فو ةلثق لك عونم :هنيلعا ةاووكق لا

 اور ام رق ىلع نيف َّقك اناصي# ةدرمتم ا ويغ نم .بانا نم ةيوذ

 ؛0 ىذلابو ءاعنص هلوخدب ركب ىنا # ىلا بتكو 2 2دنع اوجرو مراثآ نم

 © كلذ ىم ه عبتي

 مهقذر ىف تومرضح ربذع وكذ

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك رفعج وبا لاق
 تام“ لق نيلصلا ىب ريثك م ىع تيّلصلا نع فسوي نب ليش

 ؛:ةديبل نب وه دايز تومرضح دالب ىلع هلامعو معلص هللا ليسر

 كساكسلا ىلع + نصخم نب ةشاكعو تومرضح ىلع ّئضايبلا

 ىتح يرخ نكي رل ةنيدملاب نكو ةدنك ىلع رجاهملاو نوكسلاو
 نديلب ْنَم ؛لاتق ىلا هّذعب ركب وبا هتعبف معلص هللا لوسر ىقوت

 م 6 نرافه 20 © هنن 28 نوح 6)2© نك
 اههليبسا"١ (7) ©لولخ 1م © تاوسش.ا '(8) مدنا كار

 2) 105. ةيلع. 2 505[1. ةنع. /) 0 فقي. )7  ( درمتم»

 تزال همن 016 عيني م) 0 ىب. 47) 8 دارت. ) 516 03265

 000. 14 المك خيمأ نبا. اعرو 1ععالم ةزصع اتط16 ء5ا رمثر 1

 5ندنم امم 8 عن زمفا# دب ةك) الكمورا مدبب راق 0 لياحا
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 ا 59
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 املو الق « ىنابيسلا ةعرز قا نع ىبومو ةيزغ نب ةورع نع كيزي

 نم رخآ ىف ناكو ركب ىأ دنع نم ةيما ىنأ نب رجاهملا لصف
 ةّرمو ديسأ ءىب كلاخ هعبثاف اهب رف اًقيرط ةذكم نتا لصف
 اذا ىتح ىضم رث .صاعلا نا نب ناجرلا دبع هعيتاف فتئاطلاب

 هللا دبع هيلا ممضناو هيلا* ءهمض هللا دبع نب ءريجج ىناح ة

 يك ديلا مصنف نارجت لعأ ىلع مدق رث.و ءاناح نيح ريق نيل
 ةابيجاسم لبقأو اسيق برك ىدعم نب وربع 7 قاثو كيسم نبأ

 ادوار رجاهلا ,هعقرأفب نامأ نيغ ىلع رجاتهلا ىلع لخد تح

 ايلف هيلا امهب ثعبو هحر ركب ىنا ىلا اهلا بتكو #اسيق
 ىلع ٌلييخل «تفتلاو ”» ةيجخحتلا ىلا نارجأ نم رجاهملا ةراسدم

  تلهملا :ىقلخ ا اوقرتقاف عنموي نأ قاف اونماحسل لاقل »ذك

 فقيرطب 9 ىرخالا هلويخ كتيقلو عيلع قأف بيجعب م امهادحا
 | ٠ ءانشلا :لكقو ىدلا بع ليف ىلع هيلع اونآف تباحألا

 «تودعأ سيق اي لاقف ركب ىننأ ىلع وربعو سيقب مدقف ليبس

 نم هةجيلو «نيكرشملاو نيكترملا قضتتو جلتقت هللا دابع ىلع 5

 نم سيق ىفتناو ايلج أرما دجو ول هلنقب مهو نينوملا نود

 ه) دّزع نا30011ع 1. 5اتم132 !ملاخو 2, ءملا1. 7/0:ع)ينه8ة7 ارربر 7 هع 8.

 0 ممصعم 000. 1هوننع 10عم معيمءندتم ىلاببستلا. 25) 1505. هدم. م) 8

 0 ه) اذ نمو. 2 28 ريرج ءا هزع 0 5. 2. رك) 105. حسفن ىلا

 مضو. مي) 1105. ء 0 عب ىذاح. ) 5. قراسطو. 2) 8

 ايبكتسم , 2000. ( ه6 2 هوانا 15 1١و 5 ايفخسم. 6# 8 أريح.

 2) 505. راص. 72) 8 هيبحشلا. 7) (0 هدم. ور آ1ش امكر 5 تقتلاو.

 65) 8 نيقرف. م) اهو. هك 8 اهلذحا. 2 7) 1205. ع« 8 ,خالا.

 تت © نب. )ا 8 تكحتعا. 2 8 هرم. 1) 18 ه2. و.

 2) 1205. هكنتتو.



  31امس ١١

 زوريغل هاَذَدَم صخش نيح رهاط ربخ ركذ

 رفاط ىلا بتك هحر ركب وبا ناك دقو -هحر ىربطلا رفعج وبا لاق
 اجرخن قورسم ىو ءانبألا ةةناعاو ءاعنص ىلأ لوزنلاب ةلاه أ ىبا

 نأب ةرغصا ىب روك نب هللا دبع ىلا بتكو ءاعنص اهنا ه ىتح

 5 ءهناك ميقي مث ةماهت لها نم هل باجاتسا نمو برعلا هيلأ عمجي
 عم ناك دنا برك ىحعم نب وربع ةذر لوا ناكو هرمأ هينأب ىتح

 نب كلاخ هيلا راسف /دوسألل باحجتساو هفلاخ دكيعس نب كلاخ

 عطقف هقناع ىلع كلاخ هبرضف نيتبرض افلتخان هيقل ىتح كيعس

 عنصي ملق ورع هيرضو هقئاع ىلا ةيرضلا كتءلصوو عقوف هفيس :لاج

 هي لبث ؛ قنا لّقوتم د لوقج ابيل ,ىقتقيانول #7 كلاخ و دارا املخ اعيش

 ىلا تراصو يخ نميف ورع ا يخنو ةماصيصلا هفيسو دسرف هبلسو

 ربكألا 1صاعلا نب ديعس لآ ثيراوم رغصألا* صاعلا نب كيعس

 هراذ ىف هاتاو اهلبقي ملخ هتئبا ورع هيلع ضرع ةفوكلا ىلو املف

 ةماصمصلا اهيا لاقف نبيلاب اهباصأ :دكلاخ »ناك .فويس ةّدعب

 !5 برضف هل الغب « نكآ رق هذخآف كل وهف هذخ لاق اذه للك

 لاقو ديعس ىلع هدر رث لغبلا ىف عرسأو ةعنربلاو هعطقف فاكالا

 «يعقو نا دلبخأل ثنك ابف كل هثبعرل ىل وهو ىتبب ىف برز ١)
 نب رينتسملا نع فيس نع بيعش نع ىسلا ىلا بتك

 6) 0 ادميب 682) ( ظخناعأ ىف. ه) 1205. 200. اذا. 4) 1505:

 ع6 8 رعصأ, (0 فصالا. نهم 50212 امه", 5. ه) 105. هناكم.

 ر) 1505. دوسألا. ىي) 5205 ىأر. /) 105. دأرأ كلذ.

 2) 05, لونو. 6) 8 جو ع( 2201 5-0 2) 1205. 0123. 27) 105,

 ناكو“ 72( 1205 فكلا.



 نط يسبب

 اطل |١

 عيل لاقف عيربدم نم باصا ةنم دعب عّضَتلا عمجن هرَبنَعلا نم
 نيد لها ةيلعاجخل ىف انك ءدل اولاقف رمألا اذه .ق متنك فقباك

 استب فيكف ضعب نم اهضعب برعلا 4 ىطاعتت ءام 4 ىطاعتت ال
 اذف هنع 2لأسف هبح انلخدو هلضف مانفرع ىيد مىلا اص اذا
 1 هتصاخ نم قاف 0 نم برهو جماوع تبث اولق امك رمألا6

 كبع ىب سيق ,”" ىررأو معابتجال م اقأو ريكو عضنلا و ًاربتساو

 املف برك ىدعم نب وريع ”ىلأ نميلا * ىلا ةمركع طوبهل ثوغي
 ريع برك ىدعم ىب وربع لاقف ارياعتف ه عزاتت ايهنيب عقو هماض

 زورمف نم م هرارف ركذيو * هيونذاد هلتكو ءانبألاب هردغ اسي

 نوعيلا الا بابسألا ؟لمتكل نكي رو ةاقو نسكت رلو تردغ
 كوتسملا طبضملاو ٠ ىرج اماذا دعسفن طوني 1 ديف هك

 ١ ا لاقو *

 اًدَنَمو ارمع ءايحألا ىلع اوباصا ٍرَشعَمل :تافشنخاو ىلموقل تيفو

 اًدْيصأ هةزازعلاب ورمسي كيصاك « جهتيقل امل ءانبألا ىَدَل تنكو

 برك ىدعم نب ورع لاقو ؛
 ارامذلا مص ىوذاد نكلو ركفب مكل ىوذاد نا هابق
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 اراكتسأ 0-- ىف 1برضأاو هنمكيف ا 0

 اا 1[ك085. يبعلا, 8 يدعلا 0 2) 1508. ام. م) ( هدد» 24) 8

 اطاعتي. 6 8 ىم. رك 105. ءاخا. ىمى) 8 200. و هلصأ.

 /) 105. لاقف. 2) 8 جتيصاخ. #) (0 رتتساو. 47) 8 ريمح ىب.

 272) ظرع ©«0م].ز 105. أ © زراود 1 رزأو 7) 1505. هز. 60) 505.

 عابتو 2 غاسم» م) 5. هفرفو. 78 15 ليتكل. 700 ىرخ.

 ى) طقعع 110 70351113 © 01105 77615115 560. 012. 2. 2 505.

 ترشتحاو. 2 #) 0 مهتمهف. 2) 0 ةراوعلاب. -0) 8 امر 0 امو.

 در 0 مكنم» زب) .8 © © .بوصأو.



  11خخنس ١[

 ىنب ىف ةريشعلا لعس هموق قراف « دق برك ىدعم نب ورمع

 لترا املف هيف ناكف عم ملسأو هيلا ةزاخاو اهفالحاو كيب

 ىلع هعم ماقا كو ةورذ لوتنعا ٍمحْذَم ماوع هعيبتاو يا

 ةورف ءازاب هلعجن ئسنعلا 4 دفلخت لترا ىميف وريع ٌقتراو مالسالا

 1 ات يحس دى ايت نسا .راكف

 مرّذقب هرخانم 2 فاس 1. ارامهح كلم 2 ورق كلم 0-6

 هردَغو ثبح نم اءالركلا ىرن ا تح تير اذا تنتكو

 ظورف هباجأف
 أ هع 1 عدلا 5 0 1 1

 140 قرجي هلاغبالا ىف ناك امهقو مدلك روق ىبا نع ىناسنا

 ”هردَغو 7 بح نم ناك ام ىلع اًميدق «ضغبي هللا ناكو ظ

 نع قرسلا ىلا بتكو «نيِبأ ةميكع محق كلذك معانا

 نع نصغلا نب ىدومو مساقلا نع ليس نع فيس نع بيعش

 ىتح ىنميلا وحن اًرئاس ةرهم نم ةمركع يرسخ الق زيريكم ” ىبأ
 ع 3 هنآك

 21000 نب ورعو خنانك نب كلام ىنب نم 5 نابكحو سبيقلا لبعو

 <©) 8 هدص. 82) 105. زاحعأا ىمور 8 ًاكلاف. 2 8 و عتيف.

 4) (0001نع5 هفلكحف. ) 105. ناكمب. رك ( ىذف. مز 8

 اهنيعبي. تندد عجول طاتق 2 5ءونو. ءمصك. دانمئ2 طن“, و هك 8 ءا

 2. 70 1" كرز 505:2 1 لل راج 2) 18 فاحرو 12 22338. فاس.

 2) 00 ردغب: 11 رذعب. 1710. دنمتد ان*“## ةصصب م. 2 06

 ناوبللا 0 83 هنحر 1 بذك. 7) 1209. ركمو. 4) 8 © 1

 © لاعفنالا. رث) 1205. تنتحر 8 ءا © هنخ 9 0 اينيبق. 7) 509:

 ع6 0 قنا. ى) 55. ناثدحوو 8 ع6 0 5. 0. 27 1205. برحح.



 نانو ١ خمس

 ءاعنص نود اوقتلاف انبك دعانت ليقعو كع نم هم نمو هبلا

 هدنج ىف ابرام يرخت اوضهنا نمو هموق ىف اسيق هللا مزهف اولتنقاف

 نيح نيردابم هدب اوناك ىذلا ناكملا ىلا اودايو ٍهعم داع ىتح

 ىسنعلا ةضفار 5 تيبّربْدَتو سيق هيلعو ىسنعلا لتقم دعب اوبر

 برك ىدحعم نب ورمع ناكو نارجانو ءاعنص نيب اميف ماعم سيقو 5

 قرسلا ىلا بتك  «ىسنعلا ةعاط: ىف كيسم نب ةورق ءازاب

 ناكو ءلق ةملس نب ورع نع ةيطع نع فيس نع بيعش نع
 ايلسم معلص هللا ليسر ىلع مدق ناك هنأ كيسم نب ةورف رمأ ىم

 © كلذ ىف لاقو

 اهءاست فرع لجرلا ناخ لجولك كضرغأ ريمح كولم تيار امل
 «ءاهءانت نسحو اهلضاوف وجرأ 0 مامأ ىتلحار تسكب

 كسوق ىقل ام كءاس لحم مثل لاق اميف معلص هللأ لوسر هل لاقو

 :ىنلا لتمب هموق ىف )ث ْبَصِي نمو لق و كرس وأ * ةورف ا مزولأ مول

 مزرلا مول ناكو 8 كلذ ”ءاس الا مزولا مدل ىموق 6 دع 7, تيبصأ

 ىفو قرم عالي ىف نوكي ناك نت ثوغي ىلع ناد نيبو مانيب 5

 نادع ةزنلنقنف عترم ع دل بلغت َّك دارم تدارأف قرم ءالوه

 كلذ نا اما معلص هللا لوسر لاقف قورسم :« وبا خعدجألا عسيئرو

 هلعتساف كلذ ناك ذا قوس دق لاقف اريخ الا مالسالا ىف جدوي م

 ناكو « راد لون وأ جلران نمو كارم تاقدص ىلع معلص هدللأ لوسر

 ©) 8 يف. 2 5) 105. بّتبلتتو, ( تدد لقول. )<4  8 هدم

 4) 51710. 01105 775115 5600. ءاتاظ 733. 14عام 5ات212 طهر 11 ع 22*

 ) 8 اهاجر. رك) 1055. هدص. ى) 1205. هده. 250 وأ 8 ما. )8

 بيصا. 2) © امم 2# © كان. 2) © مذجالا. ) ه5. ابا.
 7) 8 كاذ.



 ١١ ذئنس اليا »

 ةرس اد

 اونصخو البس ىارجم اوكرت مه

 لْزَجلا بسحلاو ليقلا «نسك ىجاجن
 1 هياتغ كام لْيَجلا ىف انّيع ايف
 ير 1

 «ىلبق نكت“ دا ذأ مالسالا ىف نيك الو

 تفل 8 ىليبق نم 1 ناك نو

 تزول ةاضرا 2 ا عا
 م 0مهفرغي نأ 0 ىئناف

 در نب ليقعاو ىنب ىلا /لسرأو اهل درجاتو هبرحح ىف زوريف ماقو

 10 0107 عديمسي عب [رفختم 7: ناب الور ةخعصعص نب رماع ىبأ

 ًلوسر كع ىلا لسرأو * ءانبألا لاقثأ نيجعري نيذلا ىلع >هلقث ىف

 تبكرف 1هانبألا لاقكا نوكعزي ىيذلا ىلع مرصنتسيو مع3متسي

 ليخ اوضرتعاف ةيواعم «هل لاقي «ءافلخل نم لجر جيلعو ليقع

 هيلع م اورصقو ه موريس نيذلا اولتقو لايعلا كتلوا اوذقنتف سيق

 15 قورسمم عيلعو كع تسبثوو * ءاعنص ىلا زوروف 2-6 ءرأ ىلا ئوقلا

 نا ىلا ىرقلا هيلع اورصقو ءانبألا تاليع اوذقنت ىتح اوراسف

 املف لاجرلاب ”روريف كعو ليقع تدمأو وءاعنص ىلا زوريف عجر

 بّشأت ناك نميف جر :ءبلا 5 عمتجا ناك ىميف نادم هنّدأ

 20.8 ىسحلا 2) © نع. ه2 8 ىلعف اويلس «4) 2 ليبقا

 6) 8 عفرغي, © ماقرغي. رخ) 5 تلسراو. م) 8 ىنبا. /) 8 عناب

 2) 0 ,ضعمم. )2  8 هلقن. /2) 1ك05. هدصءر ء طلو "623 7 208-

 نعدصد هده. 8. ) 8 ءافلخلل م 8 مهل. 0) 1505. هوريسيو

 8 ةنوريسي. مث) 1205. هب اودصقو. 7) 1503. 023. 7 05
 ارورجش“ ى) 8 عج.
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 الإ ١١ غخئس

 اوريس دق لايعلا ناو سيق ىلع نميلا لها ماوع عمتجا دق نا
 اليبس منقنت ىف هركسع قارف ملا ذكي رو «بهنلل عضرعو
 ةاّيمتنم زوريف لاقف ءانبألاو لاوخالا هراغصتسا ىف سيق لق ام دغلبو
 نعّشلا ركذو اًرخافمو

 لّكنلا ىذ لمرلا ىلا اًنعط ايدان الا

 0 لا ل رش للا مشو

 ع ولو 0 ةادعلا ليق مهر امو

 لكَ الو شككف ريغ نع هسموق ىنا
 هتوف ىتلا * فقيرطلاب اًنعط كنع عّدف

 لمرلا نضل لاما مص اهتيطل

 انراد ءاعئصب تاك و ناف اناو

 / ىِلَسَن مهنينارع نم موق لسن انل
 0 يا نع مازوسلا عبدي

 « ّلظلا ىلع «هروركلار راَتحأو :صفخلا 2 قأ

 ءايماسج قأو اعلا تيباستم تناكو

 ىلغت هلجارَم ىرسك ماذا ىطفيل
 0 اب نايمه خلا

 لصألا ىلا اير دا لع اب

 2) 0 بهنلا ىلعو آطص 1521105 1 ىبهنلل. 2 5) 15035. هت. ءاتت

 52 ىو 2 8 ءا(ب لكع. 4) 8 هنا ول, © ىتأ ول. ) 8 توه

 اهلو © اهل ىرحهن. م) © مص م) © ناو. 2) 8 لست. 28
 66 أو. ]نءاسلع 105. ءأ يع ازرلا» 2)ظ اياز نانا. ) كم8

 '00 لتعللا  ضفللل )عمم. 8 بورا 7) 1205. لطلا.
 ه) © اهماسح. م) 8 نإ, 1205. اخ. 42) 8 لصا.
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 اهادحا نتلاقف هناتدكت نيكحطس ىلع نيتأرما عمس ةائد اذا

 * وأ ىري * ىتح 2ٍراعف امهيقلف هيوذاد لتق امك لوتقم اذه

 ضكرو 7 نوضكري اوجرخث روريف عوجرب ربخأف و اَُرَأ /ىذلا ميقلا
 : ثو* نالوخ :لبج وك اًيجوتم هعم رح شيشج هاقلتو رورهف
 فاقخ امهيلعو الّقونف الن 1 لبخل ىلا لويخل اقبسف روريف 8 لاوخا
 يار ىلا ايهتناث امهمادقا تعطقت ىتح الصو اف ” ةجّذاس

 تعجرو ماّجّداس هلعتني ال نا » ىلآو هلاوخاب زوريف عنتماو
 اًمّدقم اهلوخ ام و ئبجو اهذخأت ءاعنضب راثتك سيق ىلا ليك

 , هلاوخا ىلا زوريف ىوأ امِلو دوسألا لريخ هتتأو ىرخا اًرخومو الجر

 لاقف رباب ركب ىا ىلا بتك سانلا هنيلا «”بشاتو هوعنف نالوخ

 ىلع فباطو 5 هيلا اود رارق * امو زوريف امو ناليخ امو سيق

 هاسورلا ىقبو عئاسور ىلا ركب وبا بنك ْنَم لئابق ماوع سيق
 رقَأو ماقأ م رق قرد تلك قرف ءانبألا ىلا و كيعو نيلرنعم

 (ب اهادحا هجوف -نيعقرف روريف“:ىلا اوجه نيخلا لايع ىرفو هلام

 اًعيمج مهل لاو ربلا ف ىرخألا ليخو رجلا ىف اولمكيل ندع ىلا
 :ىمليدلا لايع ناسكف مهريبسي نم متعم ثحعبو مكضرأب اوقحلا

 زوريف ىلر املف رجلا ىف ريس ةنمم هيوذاد لابعو وبلا ىف ريس نع
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 شيشجو هيوذادو وع 5 نودناستم كلذ « لبق و * زوريف رما ركب وبا

 كلذب عهس املو نميلا لحمأ هوجو نم هوجو ىلا بنكو سيقو

 0ادال ىف 1 كانبأللا نأب ةةياحتأو ,عالكلا ,ىن. ىلا لسرأ سيق

 ىاأولا نم وأ دقو مكيلع اولازي نل موكرتت ناو مكيف هءالقنو

 ملو 1 وثلامي ملف م أوةربتق اندالب نم 4 ةجرخأو 00 لثقا نا ة

 ا كلا يش ىف انهاح اب ًاثسل اولاو اولوتعاو ءانبالا اورصتي
 ةرييستو تاسور 2لتقل ثعتساو سيق عل و صيرتف كباككا مو

 نودعصي مو ةيجححللا ةرايسلا ةلاغفلا كلث سيق 8 بتاكف عتماع

 ىف سيق جمبتاكف جفلاخ نم عيمج نيبراح نوبرصيو دالبلا ىف
 اًذحاو مهم نما نيكيلو هيلا اولكعتي نا عرمأو وسلا »

 ١" ةباجتسالاب ديلا اوبتكف * نميلا دالب نم ءانبالا ئفَت ىلع :اوعمتجلو

 ٠ عوندب ربخل الآ ءاعنص فا أَجْفَي ملف عارم هيبلا , هنا ةوربخأو هل

 | قلو ربخلا اذه نم قرقلاك كلذ ىف هزوريف سيق قأف اهنم

 ىف ةاورظنغ « هامهتي اَلَثلِو ايهيلع سبليل و« اهراشتساف م هبوذاذ

 | اكط ىلا نغلا نم مهاد اسيف ا ل ا دوس

 ىتح هيونذاد جوخ شيشجع ثلثو زورمفب ىنتو ك-ٍدوذادب ادبغ

 ©) 8 ليق. 25) 8 ىيدناستم. ء) 8 الفنوو 1055. ءا (ن ءالقتو.

 4) 105. 2وجرخاو. 6) طا» ءمد].و 55: اولونفو 8 !هوربتفو 0 أووذف.

 ”0000 1802 ولع 8 ةولامير © قلي. ج) 18:0 ه8. مير 1565. ع 8

 تناكف. 4) 0 اوعمتجاي ناو. ) © كبلا اوبكور 1505. اوماقف.

 ,) © مهنا 2) 105. روريف. ر) © 208. اضيا. 20 8 عراشتساف.
  1١دايييتي. 5 © ارظنف. 6) 5زع هدحصسعو .0000.: آخ زمن 83 00"

 انايظاف. كه( عع, 6011: ءاعطلا.



 ريمأ مقأر ديسأ نب ّتلاخ جيلع رمأو ثعبي نم ىّمسف هنمأت

 هيرجاهملا يلع رميلو ركب نا رما عينأيل لبجر ىلع اومقو موق ّلك
 : عيناك ىميلا «لها 5 :

 نب ثوْعَي دبع نب سيق مانم ةينث ترا 5 نمذ رفعج وبا لاق
 ةنم ناك لق فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك ؛ سوشكم

 ليسر تومي ربشل ميلا عقر نيح هنا ةيقاثلا ةتر ىف سيق تيل
 بتكو 8 شيشجو ءهيوذادو زوريف لتق ىف لعو ثكتنا معلص هللا

 عفيمس ىو و دوز ىنذ كيعس ىكأو /نارم ىذ ءريمع ىا وكب وبا

 عرمأي 7فاني :ىذ رِهش ىو ميلظ ىذ بشوح ىلاو عالكلا ىذ
 ؛ دونلل 2دعيو سانلاو هللا رمأب مايقلاو هيلع © ىذلاب كسمتلاب

 و اس ا

 ىذا" روكاف ى رد عفيمسو دوز ىنذ 4 بقاعلا نب كيعسو نوم

 اونيعانت كعب اما فاني قان رهشو مهلظ ىذ بشوحو حاجا

 هعم اوّدجو زوريف نم :اوعمسأو عوطوحو 7 عون نم ىلع ءانبألا

 ؛:فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا بتك ««هتيلو ”دق ىّنأف

 دو امل لق «ىنيثذلا بَ نب ةورع نع ديزي نب رينتسملا نع
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 اكمم ١

 نم بهار و 0 هتيفقسا نوب“: ةنفتملا ةريخب الو * نورش عب 3و

 ام ىلعو * معلص هللا لوسر مهل بتتك ام ّلكب مهل ىقوو هتينابق)
 نيملسملا راوجو © معلص هللا ليسر كيحن مذ نم باتالا اذه ىف

 |00لا ديد اقل ىم عيلسإ سيح حالسالو شمل عيلح
 ” ةلوااهللا قبح نب ريرج م ركياوبا كرو * ر 0 ىنأ ىلوم ورمتو ورم 5

 و قيوم رغنتسي رث هللا رمأ ىلع تبث ْنَم هموق نم وعدي نأ
 لئاقيف معّتَح ىقأي ل اوعي حاوي يع ايا طاش
 ملتقي ىتح 6 هقداعا دارا نمو ةصلخلا ىذل هاّبَصَغ يخ ْنَم ن0

 !اهب ميقيف نارين ىلا ههجو نوكي مث هيف عكراش نم لتقيو هللا

 0 علق زكجاويا اهب كب ترم اب 7م ذفنف ربرج جم هرمأ هينأي ىنح 0

 هيجو ناك ث معبتتو علتقف ةليلق ةذع ىف لاجر رتل د

 نامثع ىلأ بتكو دهح هحبوا ركب نأ 0 ماقأف نارجع ىلا

 لك ىلع برضف هتيحانب فقثيو هنمأب الجر يلع ىلويو هردقب *

 اًقيسأ نب باتع ىلا كتكو داخأ يلع 3 الجر نيرشع 27 فالخ# 15
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 الجر عيلع ثععبأو وثم ةئاهسمخ اهلعو خكم لعا ىلع تزصأ نو
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 ]لإ 57 اكمل

 ةرماخ ه«ذنق نيب ام مهانلتق

 ثشابنلا تاذ 2 ءارمكالا هةعيقلا ىلا
0000 

 رتل كواشلك نادل 00 انّتفو

 ثصاتهلا « كلب لفكت ملو اراهج

 ةرظتني ككع ىف قورسم هعمو ثباخألا فيرط ىلع رهاط ركسعو

 ص ةافو نوت لما غلب املو رفعج وبا لاق هحر ركب ىا رمأ

 هلا ىعفألا ىنب نم لئاقم فلا نوعبرا ذتموي مهو معلص هللا

 اع اودّدَجيل اًدفو اوثعب ثرامل ىب لبق ماهب اوناك 3 ٠

 اذه ميحرلا ماجرلا هللا مسب اباتك هل بتكف وهيلا ا :

  ناوجن لفأل معلص هللا لوسر ةفيلخ ب ىنذ هللا ىبع نلابلكا |

 ام الا معلص »نيج ةمذ هل زاجأو هسفنو هحدنج نم معراجا

 خضرا ىف لجو زع هللا رمآب معلص هللا لوسر ديس هنع عجر |
 نعت عسقنا ىلع مراجا ناثيد اهب :ىنكسي ال نا بعلا لكآ

 جدماشو عبتاغو 8 جتيداعو : عهتيشاحو جعلاوما رئاسو عتلمو كلذ ْ

 ؛: »: نتكلم ام* ىلعو تعقو ام ثيح 1يهعيبو عجنابحرو عفقسأو |

 م نورشكي الف هوذا اذا هيلع ام هيلع ريثك 1 قيلق ٍعيِدْيأ
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 عنم ةعتجت معلص يذلا هوم عغلب* نيح مدا كلذو نوعا
 اويضناف مضَخو نيرعشألا نم ريراخط جيلا 4 لبقأف هرياكط

 ىلع عازوأ ميلا بّشأتو لخاسلا فيرط بالعألا .ىلع اوماثأف عيل

 ار ركب كا كل ةيلاع ١ نا نيئارعاطلا ؛ كالذي بتكح سيكر ريغ

 ” ىهتنا ىلا ىكعلا قورسم اةعمو جيلا يسم اًضيا بتكو. غيلا :

 جولتقو هللا همزهغ ماولتتقاف اوقتلاف بالعألا ىلع 1 كلك ىلا

 اجأو اًميظع اًكتف قلتقم ناكو لتقل بسلا و تتتنأو ةلتقا لك

 ىقربكت كباتك ىنَعَلب جتغلاب هباتك هيتأي نا لبق رهاطلا ع

 دقف بالعألاب 2ثباخألا ىلا هموقو اًقورسم كرافنتساو كريسم هيف

 ىّتح بالعألاب اوميقأو قنع اوهقرت الو برضلا اذه اولجاعف تبَصَأ

 0000 ادلج كيسف ىرتأ « :مكينايوب تباحتألا فيرط + نلي
 فقيرطلا كلذ ىمسو * ثباخألا مويلا ىلا هيلا 2بّشأت نمو كع

 7, خلاه ىأ ىب رهاطلا كلذ ىف لاقو 7ثباخألا فيرط

 0 ني قيرعللا الو 1 هللاؤو

 0 تععاتعلا عيج م ع ارجألاب ضف اَمَل 15

 هثيار ” موي ّلثم ىنيع رق ملف
 كثباحألا عومج ىف 5 راكص 50
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 ١ كنس ألمه

 َِ سب 3ك : 00 0 3 0 0

 اليلق ءالذا اولاز اف 5 ىونش ىنب ىف لتقلا هرحكتسأو علتقو عاقرفف

 كلذ ىف بدنج لاقف بدنج نتلفأو باتع ةلابع « تربو

 2 ىنتاب ةادغلا تنقيأو تمدن
 د هم هد 0 5 ةادخع

 اهراع ودرملا ىلع* ىقبي / ىتلا ء تيت

 5 هريغ *ىش ال هللا اف تديش

 نتعمجات دقو م ىلا اتعب صاعلا نا ىب ناكيتع اعنا

 ناعنلا نب :هةضينخ عيلع», عتكو كيج دال نم للك 0

 كلت اومرهف نعول ند اوقننلاف ةعيبر 2 نب ني فئاطلا لعا ىلعو

 40 كلذ 8 لاقف دالبلا ع ضي برخو ةضيبل# نع اوقرغتو عامجلا

 ةعيبر نب نامثع

 هقوتفلا 1 ردغلا ع ”» ىدعت دقو

 ففي سا كيف نورانتب قفل

 15 ووممتلا كلت اكساب تداعن

 هر 5 1
 كع نم ثباخالا .

 ه) 8 رجتشاو. 86) ( قويبنل. 0 تبوثأو» 2) 1طن 220
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 أهم ١ ١١ كنس

 نب كلاَخو مح نب وربع الا « معلص ىبنلا ةافو دعب * معلض

 ىدعم نب ورع ضرتعاو نيملسملا ىلا لامعلا رئاس ةّاججو كيعس

 نم عم ّلسرلا تعجرو ةماصيصلا هبلسف كيعس نب كلاخ برك
 ربوو هللا دبع نب عرفألاو هللا دبع نب ريرج عجرف ربخلب هعجر
 امك بتكلاو لسرلاب اًعيمج ةّدترملا ركب وبا باحن سّنَكي نبا:

 نم ©كيز نب* ةماسأ عجر نأ ىلا يراح معلص هللا لوسر ناك
 ىسح ىذ لمها نم ناك ام الا رهشا ةتلث كلذ ءرزحو مأشلا

 ىلا يخت موه ةماسا عوجر دنع مداصم لوا ناك رث ةصقلا ىذو

 ىلا نم 8قتري رف نم رفنتسا الا ىمهّلفيف موقل َنَمْسَي ملف بل
 توي رث نع ةرفنتسلاو راصتالو نيرجاهما نم ةفئاطب فَي نيرخآ

 نيعتسي الو سانلا روما رخآ نم غرف ىتح 7 جيلت 8 هلل « ىلا

 اذذلل بتك .نيسأ نب باتع هيلا :بتك -نم لوا ناكف نيتنإلاب

 نامتعو مالسالا ىلع تبذ 7 نمب هليع لأ نم كترأ نم بوكرب

 ىلع تبت نمب هلع لها نم ثترأ نم بوكرب صاسععلا نأ نبا

 ةماهت لحما ىلا «كيسأ ىب كلاخ ثعب هتاف باّتع اًماذ مالسالا ا:

 ةعارخ نم َداَذَش جيلا بشأتو ملخم نم عامج اهب 0 نتمعمجتأ لقو

 نم و قونش ىنب ىحا م ىمّلس ىب بدنج يلع ةنانك ءانقأو

 , ىرابألاب اوقتلاف هيغ عمج باّتع لبع ىف نكي رو جلدم ىنب
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 ١ ةنس 1م

 تعم اهيبا ىتب ىف كع ةلاع اولعجأ لق معاص ىبنلا نأ كلذو
 نب كلامو صاعلا نا نب نامتع اهضرأو فئاطلا ىلعو نانذع ىبا

 زاجتا ربولا لها ىلع كلامو ردملا ة لها ىلع نامثتع «ئرصنلا فوع '

 برح نب* نايفس وباو مزح نب وريع اهضرأو نارجحت ىلعو نزاوم
 5 تاقدصلا ىلع 0 برحح نب نايفس وبأو ةالصلا ىلع مزح بل ورع

 خب ديغسا ىبدكلا_ت> نارجت لح ىلاآاككو 4 عمر نياك لا

 زوزيف ءاعنص ىلعو رهش نب رماع اهلك نادمه ىلعو صاقلا

 دّنِحلا ىلعو ىشكملا نب سيقو هيوذاد م هدناسم « ئمليدلا

 0 نيبو ءنشألا * ىلعو ىرعنشالا ىبوم وبأ برام ىلعو ةةيمأ نب ىلعي

 01 لقنتي ميقلا م لعيب 2لبج ىنب* فناعمو ةذلاق نأ ىب رهاطلا و كع

 هبراحن * معلص ىبنلا ةايح ىف دوسألا مهب ارتف* لماع لك لسع ىف
 امك مع ىنلا وما داو. ةللا هلتق ىتح بتكلاو لسولاب 8م ل 4|

 7 سانلا كرخج مث ا هتيم ار الأ ةغليلب مع ىنلا ةافو لبق ناك

 تيضقتنا معلص ىبنلا 0 غلب اًملف هل 0 سافل

 (ن نيب اميف م ىسنعلا ٌلويخ نسي نادلبلاو ىميلا

 الو دحا ىلا ىو ال رحبلا كلذ ضرع ىف ءاعنص ىلا ناوجك

 كّيَسُم نب ةورق لايحب برك ىدْعم نب وريف ّدحا اسهيلا ىوأي

 ىبنلا لابع نم عجري رثو ددرتي ىسنعلا ةلذ ىف سنا نب ةيواعمو

 ©) 8 ىرصنلاو. 65) 8 ءا ( هرج. © 8 هدق.ز 1205. 083. برحح نب

 (20010660: 126 عمز» 01 م اممزنر 27 ىملسلا.

 /) 1205. «دناسي. مىي) 8 كع رعشالا, © كع عم رعشاا 1 121 رز

 03ص 15 كيعو نيبيرعشالا. 7) 2 ع6 8 0002.2 2) 2 لقتني مت

 60 جباتق 5-“ ختبارف. 2) لح نونا هدم. #) 1 رميج#و 1520 نمنع.

 201120هت., © ىلا : © نودعتسي. م) 18 ]16 ه6 120 ىسبعلا».
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 ها

 اؤمن ار

 ىلع اوعيابف ميلا تاذو © بعنيو 6 تاربصلاو ةركشلا ©« رههظو

 سامخألاب هدعب تيرخش مدقو مجفلاب ركب ىنأ ىلع مدقف موزخ نم

 / ىبراحملا ميكالع كلذ ىف” لاقو
 ٍ 0 0 2 تبع

 بئالثل انيلا 8تراس ذأ 7 مضوفو و مشيع ءانفأو اتيرخش هللا ىوج

 تراقألا ىجري اميف اهجريب ملو م ةةمذ بقأري ؛مل ءىدسم 0

 بهاذملا و هاضغلاب م كبيلع تقاضل مهل ىموق عِمَج "لول 0 مركعأ

 بتاونلا هريعدلا يف انيلع تّلحو اهتخأب افك ”دانقا نمك انكو

 نمل نب 7-20 نميلاب : 5 ىثح .كذ

 نيحخ نب مساقلا نع 0 50 نع غ خحلاط نع* فيس

 2 0072 2 دي هس - 3

 ديسأ نب بانتع اهضراو ةكم ىلعو معلص هللا ليسر ىئثوت الق

 كع ىلع رهاطلاو ةنانك ىنب ىلع باتع «ةلاه نا نب رهاطلاو

 «) "10. ]ةعنغ 111, هملثو 8و 151 0 ركلاب ءكتتص ©6000. (710. 7و

 3560) 169عم قكاتيو 011: 117 ور 28 ها 06و22. 2) 5. ركسلا.

 6) 8 ناريصلاو. 42) 1505. عا 8 (101 1015130 بعنيور مانأ3 مل

 01ه عجن 63 1060 ةانه 22043 5121) بعبينور (© تعينو 2116 تدعنبو.

 دلل. ]هع زم 7. هك 105. ءغ 0 .ققاع. هد 1ط1 35]830 2

 الك زل 4 5, 564 دط1 ![1, 4 2 1 م50 .قتياعو ,عم11. 1ص 2812515

 16, 1عىع ىباع. رك) طع مطعتق ءههزءءانز 8 قاكلا, © ىلاكفلاو 1

 ىتاكذنلا. (0113ع 1ععالم 723 ةاغ, 3111 2) لل 17

 مشاح. /) 8 هطرقول 115 5. م. 51 ط1أالت 10011 مضرق و 711161

 6«( كطص طه. ** ةصصم م. 2) اذا. ) 11 تراص. 2) 0 6115

 تماللاا 7 11 بحأب. 2 1505. همولو ظلك ميندلا | 6 1

 ةمركعأ. 2م) 1آك05. ءا 115 مكيلع. 0) 82 ه6 11 اضقلاب م 8

 ال (2 تاأمقإو للك 5. 6.“ ى4) 15ه 8 7222111. 2 1505. هددت
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 ١ خمس اكمل

 رخآلا وعدي 6 نيسيئرلا نم * دحاو ُّك نيفلتخم « اناكف تيرخش

 ٠ ٍجَأفلا نوكي نا ىهتشي نّيكنكلا نم دحاو ليو همست

 عودع ىلع /#ماوقو نيملسملا هب هللا ناعا ءامم كلذ ناكو 4 ةسيئرل

 عوجيلا ىلا هدد تيرخش عم ْنَم ةّلق ةمركع ىلر اًملو عنقوو
 5 رث حبصملا كلذب هللا نقوو هباجأف ءامدلا لوال ناكف مالسالا ىلأ

 ةرثكب رمغاذ رفللا نع عوجمولاو مداسالا ىلأ هوعدب صيبحملا ىلا لسرأ

 ةموكع هيلا رسف نيرخش ناكل 8ةدعابم و دادزاو هعم نم

 نمر تينا .اطتقات, ليكانلاب جحبصللاو © اوقتلف تيرخش دعم راسو

 مبكرو مسيئر لتقو نيكترملا دونج فشك هللا نأ مث ابذ :لاتق
 ؛اميف ماوباصأو اوءاش ام* اوباصأو اوءاش ام ٍهنم اولتقف نوملسملا

 عم سامْخألاب ثعبف ءّىَقلا ةمركع سمخ 1ةبيجأ ىَقلا اوباصا

 دادزاو نيملسملا ىلع ”سامخألا ةعبرالا مسقو ركب ىنا ىلا تيرخش

 ىتح ةمركع ه ماقأو ةادألاو:عانملاو رهظلاب وق ” هذنجو ةمركع

 ةضورلا و ةضاير لفا رم دحتلا لها عمجو بك ىنذلا ىلع ٍعبج

 55 توريج لفاو ”نابللاو رملا لهاو رئازمل لهاو لحاسلا لقاو

 ©) 105. افاكن. 2) 1505. امهنم. <) 0 ةبلغلا 42) 8 #سيكرو

 10 مبحاصل. 6ه) 105. 300. و ىبق رك) 1205. 12:.0232

 كد | 2لاط دارأو. /) 15055. همن. .2) 200-0. لها." 2) 6

 2) 1غ3 (0و, 11 1. 87 ؟., انط] 1. نأ. ئيبكانو © 1طن 5ك310012

 ءمأآ1. داتكوز1ج 0ع 2ءنععرو1 225:62 دنا 1 ]قوام مك كن. 111 و, 389 31313.

 205[1. ء( 8 خيتخحب. 70) 1205. سامخا. 2) 55. هلونجو. 0) 5

 ماقو. م) 8 ركانلا. 9) ]3ءلغ 11, محار 9 ضاير“ '1"ععغدد ٠1ص القلاع

 كفصتر ط. 1. 72106 ءممصتمأاتك, 7325614: ىطاسلاو ةضورلاو دج لقا

 ميكل تاذو تاورفلاو ركشلا روهظو ةربج لاو نايل رملاو رئارشلوب ١

 7) 8 نايللاو.. 5) 105. ه6 2 توربخ, © تربح.
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 بلاعتلا ةوجو «ىَرْخَأ ام ٍرَشلا نم كلام نب طيقل ىقال دقل ىرَعَ
 بكارتملا - دايت نم ناجيلخ ىف لَم نمو ركب ءابأ 5 ىدابو

 260 هه _هع

 ءبئاتّجلإب هليخ هيلع تولاف ىتعلا أني ماو ىَلوألا 0 دهنت ممو

 و دجتلاب ةرْهَم /ربخ ركذ
 3 ةمركع جر نايع كر نم خفيذحو ذب رعو ةمركع غرف املو 5

 ىتح راسو ناعع لعأو نابع ليح نم رصنتساو ةرهم وك هدنج

 سيقلا كيعو من درألاو خةيجان نم 1 هرصنتسا 7 ىغ دعمو ظرهم قاب

 اهدالب ةرهم ىلع » مكتقا ىتح 7هرشب ميت 7ىنب نم دعسو بسارو

 ةرهم (ضرأ نم ناكميف اهدحا 0 اهأ ةرهم نم نيعمج اهب قفاوف

 5 نيعاق نودضت ىلا هزيحلا كلذ ًالتما كقو 1 توري هل لاقي 0

 رخآلا امأو « ةارخ# ىنب نم لجر #تيرخ## عايلع ةرهم ناعبق نم
 خيلع عمل اذه بحاصل انكيوح ظرهص تداقنا دقو م نجكتنلابذ

 نم ناك ام الأ هعم علك سانلاو 6براكم ىنب دحا عبصملا

 ه) 0 ىرخآ. 45) 1205. ىدانور © 8. 2. 6) 55 بأ. 2) (ن

 اك ١ 62) بحابخن اب: رز ]د 823 1 5111 نشل مز 8

 لابو © قنكلاب 227) 105. © 8 نم. < 2) 1505. © 8 رصنتسا.

 2) 5. دزالا. 2) 1ك05. هته. 0) 1505. ميسي. 7) © اهمكتفا.

 ه) آك05. اماو. 2م) 5ذع 1عوم كتم ]8ء3غ زص 7. 105. ءغ 8 توربخر

 ” 0101 2 © ريل 8 ةريلللا ,ا 1505.١) نودصق, © نورظن« 1
 0 21 )ا 508 نيبعافر 6 "2 1ك ند هنالشا طع

 ءأ 12 61١ تيرس. 1111و 211123132 521غعط 55م ش 72246 ©

 آكطصد 8520زة: 7عهذ« 11, ممر انط1 دصمع» 1ءعئأاتت بيركت ( 1

 بيركش). )4  163 18 ع6 نر مع5ه1م هج 16ءاغع. 1505. ةاركسر 1م

 طدلزدع ةارج (600. اعل. دا. 2) 8 ,كنلف. هم) 8 تا.



 [| ةذس ١١

 هبتاكو هيتاكف 5 ليدج ىنب كيسب اوندبو طيقل عم «ءاسور

 عمج دقو ابد ىلع اوقتلف طيقل ىلا 2 اودهَتِو ءدنع اوضفرا ىتح

 مرح ىلع اوظناكلو ميركيل عفوفص ءارو ملعج تالايعلا طيقل

 / داكو اًديدش ًاًلاتق :امدب اولتنقاف ىمظعلا فقوسلاو هرقل ىف ابدو

 ةّللخل نوملسملا ىار دق كلذك مانيبف و سانلا ىلعتسي طيقل

 ىنب نم ىبظعلا داوم 8 نيملسملا تءاج رفظلا نوكرشملا ىارو
 هيلعو سيقلا كيع نمو كار َ :تيرضلا ميلعو ةيجان

 سيقلا كبعو ةيجان ىنب نم نابع بذاوشو نحو نب 8 ناكس

 اولوف كرشنلا دعا د هللا نقوو مالسالا هربت مهب هللا د

 نيملسملا ىلع 0 22 ىرارخلا اوبسو 1 اونخدأ ىتح

 نأ ةفيذحو ةمركع ىأرو ةجثع عم ركب ىا ىلا سمخاب اوشعبو

 سيكل ناكر :نسسانلا نكسبو زومالا! ئطري تحي نابت ةفيذح 0

 ركب نا ىلا ةجثع راسف اهريفاذدكب قوسلا اومنغو سأر ةثام ىنامك

 ه.لئابقلا. امدو :سانلا .نيكستل ةفيذح لذأو مخلاو ضر

 نابع + بناوشو .نيملسملا لج هللا كفاه نمكش ىلا ند

 ” ىجانلا دابع كلذ ىف* لاقو رجب آدبو. نانلا ىف خمركع ىضمو

 ©6) 1205. سوور اوناكو. © 200. نم. 65) 18 8 5. 2.: 105. ديدحر

 0 ريرج. )6  ( 082. 2) 1205. اوكنهو. ) 6 رصف #) 505.

 عا 0 ناكو. يل 0 سانلل. 2) © نوملسملا. 2) 12هو. ء(غ ]طه

 1[ 2165 رم ثدي. م) 51 ناحكيس 710. 10 7را ع 2/ي ة,مو و

 ء( ةصطل 5. 50, ناكش , 1ص 1[ ط1 لنص طمع عا ةءن. تماطعت ©01-

 1116 1 راصرص نب راجانس. )ا 1505: هيد 72) 8 نيكرشملا.

 ”) 105. لتقف. 5) 0 ركسعملا“ م) 1:2 1205. ءن 14 8 ءا (0 كلذ,

 7) ( 20200. لها. 2 2 8 هدد.



 3 1 1: هن

 هملكف رفظلا ةورظح بلطو ٌليبحرش هةمركع ردابف ةينرعو ةفيذح

 ٌليبحرش مادو ربخاب ركب ىنا ىلا بتكو ةمليسم نع مَجاَحَأَت ةمليسم
 ةنسح ىب ليبحرش ىلا ركب وبا هءبتكو ربك هغلب 5 ثيح هيلع

 ههجول هيضمي نأ كرتو ىرما كينأي ىتح ةماييلا ىدأب مقأ نأ

 كتيرأ ل ليقيو ةهعستل هفْنعي ةمركع ىلا بتكو هل ههّجو ىلا 5

 0 سا ردات حا ناب فللاو ادالبأ دعي الاانا نحمس الر
 ام خفيذحو هليخ ىلع مكنم دحاو 1 ةجرعو ةفيذح نيعتو

 نكيل مث ةرهم ىلا ضمأف متغذ !ذذ سانلا ىلع هلبع «ىف متمد

 نميلاب ةيمأ قا نب رجاهملا ىقالث ىتح- بيلا ىلا اهنم كهجو

 ىنغلبيلو كترا نم نميلاو نامع: نيب م 9 ىطوأو /] تومرضتإو 9

 |01 ال1 لل نميح ةقيدحمول ةنفرع اتا ل ة+مركح. ضف. كوالب

 اوهتني نا هيلا هع دقو نامع ىلا ايهتني نا لبق امهب فحل

 ايلف نابعب ماقلا وا دعم ريسلا ى غافلا دعب ةمركع ىر ىلا
 اًرفيج اولسإر ءاَماَجِر حجي ناك نابع نم اًبيرق اوناكو اوقحالت

 ابدب ركسعو هعويج عيجن شيلل :ىجكم اطيقل غلبو زف !ًدابعو 5

 راكصب اركسعف هيف انك ىذلا اييعضوم 0 7 دابعو رفيج سرخو

 امهيلع اومدقف امهيلع مودقلا ىف ةمركعو ةجثرعو ةفيذح ىلا اثعبو

 اوبتاكو * مايلي نمي « هب اوضر ىتح هيلي ام اوءربتسا ”راكصب

 ©) 1205. هده. 150 م1260. ليبحرش ( ليبحرشب. 5) 1205. نيح.

 هدم ةاتمت2 111, 12. ) 8 200. بتكن ركب كا كاع 20 6

 هقعرسل.ا 6) 1205. ىلع( 7) 1205. تومرضحو. ى) 55. ىطاوو.

 دا و. 20. اماخر. /2) 0000. !ديعو. 47) 00010. كبعو.

 70) 8 راكك. 72) 1205. 06



 ٠١ + هه اواي , ةهايحم ذي د يسارا جدد حل جيب جزإا عت كلر ني وعل

 ١١ تنم اكبب

 هحر ركب نأ ىلا ىبسلاب ثعبو اهابسف ريجع ىب ةعيبرل نبا

 © مع بلاط ىنا نب ىلع «ىلا ةعيبر ةنبا تراصف

 نيج نب :قرسلا ىلا ءبتك_ اميه ناك .هاستات. 3نلسوع رخأ انما

 مساقلا نع فسوي نب لهس ىع فيس ىع ببيعش نع ىقربكي

 نبأ ١ نع / ئسيلجلا . ومس. مساقلا" نب ةنيهغلا 0 قيكف 0

 ناكو ىدزالا كلام ىب طيقت ةياتلا وذ ناعب 8 غبن راولق زيوم

 نم 1هب ىعتذا ام لثب ىعتاو ىدْتلجلا ةيلعامل ىف 8 ىماسي
 لابجألا ىلا  كاَبعو ارقيج أِدو ! ادترم نابع ىلع بلغو ايبن ناك

 هيلع هشيجتسيو. كلذب هربكي ركب يأ ىلأ , رفيج ثعبف ركلاو

- 
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 ةرهم ىلا ةجضعو نامع ىلا ةفيذح دزالا نم ىقرابلا ةجقرعو

 واثدتبي نأو هيلا اثعب نم ىلع اعمتجج' نأ اقفثا مانا اهلرمأو

 ىف ةفيذح ىلع ةيثرعو* ههجو ىف ”ةجثرع ىلع ةفيذحو ناعب

 ءامدقي ىتح رْيسلا اذجي نا اهرمأو نيدناستم اجرخن ه ههجو

 ؛ذايضف امهيأرب اليعو ا ًافيج ابتاك اًبيرق «اهنم اناك اذاف ناي

 :تمابيلاب :«:سليسم ىلا :ةمركش. تلعب ركي ول كا لقو ل
 خب رهأ اهب اهرمأو خمامبلا خل 3 3 110 7 ]يبحرش * 79

 ©) © 300. نينموم ا ريما. ة) 8 ء( 0 200. رفعج وبا لاق." 2ك

 200. مي. 2) 105. هده. و لمح. <6) ( ,صعلاو. رك 516 105:

 8 ىدويلخملا 0 و5. م. ةلوصمعمد 2ءاوغ ل ارانطت 20121 1520411273.  مي) (ن لاق.

 /7) 8 عيب. 2) © 200. نب. ) © ىمسي. 7) 105. هنت. 7) 4

 ا!دبعو. 00دك. دات !هكلر + ع ةصضب 6. #) اًفيج». 0) 1205. 0

 هيلا. م) 1505. نا. 7) 8 ايحبير © اعدبن. 7 © 4 جت رعو

 ةفيذح ىلا. ) 1205. ءغ ( هزت. 2) 1505. امدقت. 0 1505. اهيف.
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 منو اوعيتجي ملف ميفلخ نم 0 مهب نرمشو « ٍّحطوأف 0 جيلا

 8 ءىش ىلا عفاجرا نم كلذ رصي

 ءنميلاو ةرهمو نامع لها ةّدر نع ربخل ركذ

 لاقف ءالبه نيملسملا برح 4 زويرأت ىف فلتخا دقو رفعج وبا لاق

 عتق نك هنع ةملس نع ديح نبا اسد اميف قاكنا نب ليت و

 اماو 21 ةنس ىف مأشلا ىلا دونلل ثعبو نيركلاو نميلاو ةماميلا

 نع تركذ ريخ ىف ىنكثادملا 0 سم قا * ىع ىتدخغ كيز وبا

 نب* ةديبع 7 أو و ةبدعج /ىب ضايع ىب كيزيو رشعم ىأ

 000 ل انسعو ا: ةداوتع نا

 [لعاو مأشلا لها ءاملع نم مريغو قتضيشم نع مدلساب ا

 » ديلولا نب 7 كلاخخ تتناك اهلك ةذرلا لها ىف حوتفلا ُ قاوعلا

 ا نس ىلا ناك :هذان-ريجاب نب ةعبير رما الأ 11: دنس ىف هديغو

 ركذ اميذ. كيلولا نب :ىلاخ : نأ ىبلغتلا ريجب ىب ةعيبر ةطصقو

 ماقف * كيصخلاو م خِيصملاب هنع ثركذ ىذلا اذه هربخ ىف
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 | خس به

 رث ميقلا نأ تميلعف هملعَت ريغب ءىش ّلك مهللا تملعو نأش ٍ

 هللا لوسر باحصا ناك دقلف هللا رما ىلع مو الآ ةكئالملاب 5 اوناعي :

 ىنأ ىلا هدالعلا بتكو 24 كعب رجلا كلذ نماء نوعمسي معلش
 ال واضيف ءانهدلا انل ميرجن ىلاعتو كرابت هللا اذ دعب اما ركب ١

 5 هدلكافو هللا ليكتنل برك مغ 7 لعد رجعو غيأ انارأو ]ب دبر أو ىرت * 1

 هللا 0 ولنا. تم رواتب ”" نع ! هدونجل هم هللا ُحكاف ٠

 جاهن 0 موا هاهنورفتحأ ءانفذلا نع لمس نيح نامقل

 نقلا اذه ناشي ناو ىويسلا رت رو. يشل اهتللا ١
 اديح هفلخا مهللا اهلبق ةمأ ىف هب انعمس امو تابآلا ميظع نم

 مطحلا لتقو ىدنخل لها ةيرهب ءالعلا هيلا بنك رث ءانيف معلص |

 اودع بلس همسا كرابق هللا ّنذ دعب اما :عمشمو كبر هلثق ظ

 خيلع ه انمكتقاف راهنلا نم هرم كوداصأ بارشب د ماكاير نيعحتاو « جلوقع

 هللا لنق كقو كيبرشلا لأ م انلاتقف ىراكس اندجوف غقدنخ

 5 ناييش ىنب ؛نع كغلب ناف دعب امأ ركب هوبا هيلا بتكف. مطخل

 كعباف 01 ا ترف 00 كيغلب م ىلع ما :بلعت 2 نبأ

 5916/)2 هلك مد: 866 1[ ةنرتع اعطاضشو ا بلعفا 6) ةي#7. اونواعي.

 ء) قير. هك ]4 200. |اذه. 42) 1نعاتكونع كي#. ) © 200. نب
 ىبمرضللا /) 1055. رخش١. ى) 8 © 0 اضيق, 1205. اضف» 2) 105:

 هراوغ ىريد 8 دكاوع ىري. 2) 105. 204. و ةربع. 242) 105 © ©
 رصختساو. /) 1205. «دونجك. 70) 1505. ناوعو. 7 105. ترك.

 4) 105. اهنورفتكب. 2ضم) © 20 03 هت 2 نويعلل.

 ,) © فلخافر 105. ضاا. 2 1طد 21 عفيممو *) 505.

 ت) 8 هك (انمحكقف. 0) 5055. انلتقف. د) 8 ىبأ

 زب) 105. نم. 2) ( ىنبو. ه4) 5. نوكرشم ا.
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 11” ازعل

 5 ىف 6 نايتفلاب يسكت ليخ ساو ريخ ار هرعاظ ه ٌلكتلاف

 احل نم الا © ساغلا .عجرف ء سانلا ئىمرصلمل 4 ىب العلا َلَفْقَأو

 ىنبل ءام ىلع وانك انا ىتح لاثأ 1 خمامت لفقو مانلفقف ماقملا

 /اوسد هيلع مطكلا ةصيمخ اوأرو ةمامث اوارف ةبلعت نب سيق

 مكولتق حا مطل نعو دل تراص فيك .اهنع هّلس اولقو الجر :هل#

 00 ليل تلق » نأ لق لي لاقف اهنع هلأسف ان همخا هو

 20 هيبتا مث و هل رم اوعمكتاف 1 هيلا عجرف كبح رثا لق م كعم

 ثسل متبذك لاق مطل لت تنا اولق مكل ام لاقف دوشوتحاف

 نكت رن اهنا لق لتاقلا 31 لفتي له اولق اهتلقن ىتللو هلاتاقب 0

 عم ناكو :ل5 باصات تبذك اولق هلحر ىف تّدجو امنا هيلع

 مالسالا ىلا كءد ام ليقف فتموي ملسأت 8 3 28 نسل

 لعفا من انا نأ اهدعب هللا ىىنكسع 3 تبيشخ ءايشا ةتلق 0

 ىف عوكسع 09 هقعم» ةاعدو راكلا حج ابق ” ليهمتو لامرلا ىف ضيق

 آل ميحرلا ناجولا 3 مهللا لق هه امو اولاق رك كسلا نم ءاوهلا ؛5

 ' للم لئابغلا ريغ مكادإلاو - وت كلبك سيب عيدبلاو كرببغ. هلا

 ىف تنأ مدي 5 ىري ال امو ىَزريب ام فلاخو تومي ال ىخلا

 7١ 4) 151 لضنلا. . 2) 155 اهرفاظ 6 صم* اهنطابو. 2 © ناينملاب
 ”" #) وص. 6) 1205. سانلابو © سانلا فز ىكع#. ان 8. 1طد 14

 125غ ماقملا بحاوم ىلآ اوعجرف سانلاب ءالعلا ليقاو. رك © هدد

 0 2) 14 ناك. 20 105: غ6 أوسدو. 2) 1[ك05. هزل. /2) 8 هلئقا.

 06 مأ: هز 105 61 ط8 تنأ. )72  كك هد. هليتقدرا,0) 108: لف

 0 هتصيمخ لجر اي 2) © اوعمجنلا 07) 1505. هيلا. 7) 105. 40
 قم ه) 105 تزل كلل 2 كم5: ههنا امد

 عي



 ١١ نس نال

 هيلا كاوعطق ىِيقلا ءلجارلاو فالآ ةّتس 5 سرافلا لفن ه غلبف

 تو أوربع ىتح / ماكل ىلع « 2ِدوع اوعجر أوغرف املف عموي أوراس

 رذنملا نب 0 لوقي كلذ

 ٠0 لئالجلا ىدحا راَقعلاب لين 7 حب لتت“هللا ناوق ملا 1

 لاو لا راكجلا * فك نم 1بسجتأب انءاجن راجلا قش 6ىنذلا ءانوعت « :

  0وعو رب هنارجإب 6 ا.هيف مالسالا برضو نيرا ىلا العلا عجر املو

 ١ اهيف ام جبولق ىف ىيذلا لبقا هلهأو كرشلا ٌلذو هلحنأو مالسالا

 و هطعر عمج لق قورفم كاذاه اولاقو نوفجرم فجراف فاجرألا لع

 ٍهْلْعَشَت اذا نيملسملا نم ماوقا مهل لاقف رمنلاو بلغتو نابيش ,

 ؛0 ءالعلا رصن ىلع عما ؟ عمجاتسأ لك ذكموي مزاسهللاو مزاهللا انع

 كلذ 3 فذ ىب هللا ىبع لقو اوقباطو
 00 -ه2 562 0 د

 0 ةيساانيف قل انتأي ْن 7 - 0 هل

 ه) ةيم/. 200. كلذ نم. 65) 10و. ع6 8 سوقنا لكع/#. 200. نم

 نيملسملا. 2 6 للجارللو. #0) 5. اوعطقوو لع#. طمع ءغ 3

 5ع(. 012. 6) 8 وعلل رك) 55. عيدي. عادت 2 5هن. هزم.

 ى) كيع/. فقيقعر 7613 2 5ءن. هصتآ[غعصو. 2 2) 8 ءأ 115 1. 86 7

 لثاللخل ه4 وزع ويمودنع 1طد 1دمزدم جهقه 111 , ا“, 4, هه ذاطأ 60.
 1.610. لئاللل هقعن نغ كع#., ]3ءذغ 11, مز"ثب عه طززةمط عاف 8

 2) 14]101:عءاكت1 اناعد. م) 1[ ه5. ء« 115 ىلا. 7) 114:1 عءا11 عا 1طن 201

 مظعاب. 72 (ن ءأ كم7 نقش 7 1اطصد 28202: لكافالا, 5عل ع00.

 آ16 5110153. ل (010192ع 5ءوتن 124 ان 20 لفقأو (1,2* 1. 2) هده. كى

 هز 01012.11 2 هتاركك. 2 7) 1105. 200. نم. 2:0 3 طق

 5عو. 1اطد 1[ 31ص رَلْلِي ةخبلعتو نابيش ابا“ 7) 0 علغشي 8 ةلغش سلق.

 د) 5. عيننجأ. 22 يوكل 12057 فرد. 17 ءرواد5 3 560. آل

 دأدتتأ 0110و 111 م. 72, 5ع0 3* ءون 101 هىلتصع 2”.



 11نإن ١) فس

 بتكلا ةيلا تعجر ىت> نيكرشملا ركسع ىف اًميقم العلا لؤي مثو

 نع هغلبو لاو نب ركب نم هيلأ بتك « ناك نم دنع نم
 ناك ام كلذ نم هنع هءاج املف هنيدل بَّصعلاو هللا رمأب مايقلا

 ” كبل لح هقاك عيشي ديلخ اوم قو نل .اهذا ا: ىقيأ ١ يعش

 نأ لقو غبطخ ععيج رث ىيراد ىلا سانلا بدنو نيركلا لفا

 رجلا اذه ىف برخل هدوشو 5 نيطايشلا باوحا ملك عمج دق هللا
 نا اُسَيْنأَف رجلا ىف اهب ءاوربتعتل َربلا ىف هنايآ نم مكارا دقو
 لعفن اولاقف م هعيج دق هللا ناذ هيلا ركلا اوضرعتسا رث مكودع

 ىتح اولحتراو لحرف انيقب ام لوقف ءانهدلا دعب هللاو باهن الو
 جحاشلاو و لماثلو لفاصلا ىلع اومحتقا ركلا لحاس ىف اذا 0

 اي 2 2ةاعدو هئاعد * ناكو اوعدو اعدو لجارلاو 2 بكارلا فهانلاو

 اب ئح اي 8دسص اي دحا اي ميلح اي ميرك اب نيجارلا محرا
 /اوزاجأف انبر اي تنا الا هلا ال مويق اب «ئح اي* ىتوملا ىيحت

 ا ءاثيه « ةلمر لثم ىلع نوشج ”:اعيمج هللا نذاب ميلخل كلذ

 ةيسم ىنيرادو لحاسلا نيب ام ّنأو لبالل قافخا رمْغَي ءام اهقوف ؛5

 اولتتقاو هاهب اوقتلاف تالافل /”ضعب ىف ورجلا م ىفسل ةليلو موب

 لاومألا اوقاتساو ىرارذلا اوبسو اربح اهب ءاوكرت اف 5 !ًكيدش ًلانق *

 2) 105. هت. 2 6) 8 ء كي#. ناطيشلا».  كم#. دادشو.

 24) 000 مويبلأ. 6 آر أوربنعيلو 2000 اوربعتلا 7 1 7 200 مخل.

 ى) 2 125 مععاقنأاتا 20647674715 (ءوتم عآ135) ز فل لع. هن ]خذ 018ع-

 كانتا | /2) 1505. ءا ( بك ارلاو. كى. نأ 2. ) 55. عتاعد وقع

 كرم هدم. و تءاعد. 2) 183 لدمصأ. 0 72) كير. هده
 2 لسمر. هز 12055. ء6غ 15د 102116مص ايشم“ م) 8 فس نم.

 و) 2:0 8 7ءاطأ5 ةءو. كي#.اهيلا نوملسملا لصوو. 7) 8 كلت.

 3) ( 0122.6 + 2 4ي7.-0 نيكرشملا نم



 ١ خمس اا

 لقنو 8 لافثألا دبه هالعلا ين رذنملا 0 دكيوس فدي فلا ' 3

 دصقو «بايتلا عابر اهيف ىعابي مطل ناك مالعا تاذ ةصييخ

 5 دالج ىلا .نورخخآلا .عجرو . م نفسلا اهببلا اوبكرق :نيراكل قالفلا هللا

 ركب نم همالسا ىلع ماقأ ةماعلا 0
 دبع ىب رماع ىلو 7ساهنلا نب 9 ةبيتع ىلا لسرأو هيف لّثاو

 رمأو ليبس لكب ةذرلا لفأل 8 كح 9-ان قلي 0

 ةتراح ىب ىنتملاو 8 ىميتلا :ةفصخ ىلا لسرأو مهتردابمب اعمسم

 ؛0 اولمتشاو هنم اولبقف باثا نم عنف فيوطلاب ككلوال اوماثأن ىلابيشلا

 ىلع مهتوع اوعجرف عوجرلا نم عنمف لَو نأ نم مهنمو هيلع
 لج كلذ ىف لقو اهب هللا هعمجن نيراد ىلا اوربع ىتح ! عتْذب

 ركب نم كترا نم ريعب اًبمون ذي لجاع نب ةعيبض ىنب نم

 لثاو ىبأ
 م هوم فصيو 0 تبخيف هقلخ كبَسي هللا نا رثأ ملا

 0 تورط 5 >ال 2

 رهمعمو لالضلا دي كديز 9 م-هباسصا رز ةخعنتكاد الي اماوقا الأ ىحل

 0 ا مسقي. 65) 8 لاقتإالا ) ©01قع 5ءعوتتتتصأ اتت 30

 اهيف هده. كي#. 4) 1555. امدقو. ) 487. ىقابلا. © 200. اهدرف

 مسقملا ىلع. - 2:0 4 ؟6طأ15 560. ل. ىجراد ىلا لفلا برهوت |

 /) كم7. معاعتغ سانلا ءالعلا بكنو اهب للجو رع هللا ةعمجاف

 011 1 قبطخو ىدر دء.أد ىلا, زمائصعلذو هيصت[عصق. ى) ©0040.

 :نيبع. 710. 14 ع6 1ص 1202. م.م, 16. 2) 8 شاهنلا. 2) 8 ةصفحح. ا
 م) 1اطدح 13110302 بب ىميهتلا. 7) 505. يدي. 72 505. ىل.ع. 1

 7) 105. اماوقا. 60) 28 ,شعمل. م) 8 ذعيجب» 2) © جدافا.
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 007 ل فس

 نيبلسملا نم دىحا ليللا ىف هب رع ال* مطل لعجو فذكئتليل اوبيصأف

 املف هلتقف هيلع لاف 5 كلذ هل لاقق مصاع نب سيق هب رم ىتح

 هكرحأ رث هب ىذلا © ثيملع ول هاتوس او لاق ءةردان هذ ىار

 عوعبتان هانويلطي موقلا ىلع ىدنخل ءاوزرحا ام دعب نوملسملا بخو ة
2 62 22 3 

 سرف نم ىيشا رجعا سرف ناكو /رجكبأ مصاع نب سيق فحلف

 ملسو بصعلا عطقف بوقرعلا ىف هنعط هتوفي نا ىشخ اًملف سيق

 ' /رذنملا نب فيفع لاقو و ةدأر تناكق * اسنلا

 ملع كلذب 7ىرهي نم لك امو اسنلا اقري ال بوقرعلا اقري : ناف

 ناسكألا بانبرلاو اورمع .ةرساج ٠ مهتامح انللق ىق انأ رك ملا ذه

 اذ ايزل, هتملكت ٠ سيوس ىف * نورغلا رذنملا نبا فيقغع وهأو

 وءالعلل لاقف م هريجي نا هولأسو ه ميتلا تدخا نبا « هوبا ناكو

 تررغ كتمنا ”لاق رورغلا لق اذه ىمو لاق اذه ترجا دق ىنا
 ه هدع 5 3 د دب 3 1 ع

 ملأ لاق رورغملا 5 ىنكلو رورغلاب تسل ىبنا كلملا اهيا لاق ءالوه
 د ت2ااخ هده

 ه) كى. مج طتك ةةصختصص كلذ لوقي. 220 كاذ 8 كلذ. 5) 8

 ا 61 127. 8 ءان 1205. خلا انم.::220:560- ءكلع لاف هفرعف

 هيلع تلصق. م) 8 ظرداب د ال. أردان. 2) كق». تفرع“ 6) 55.

 زرككاو 0 اوذخا. رك) © رجحاب. ى) 4كع#. هدص.ز م26 ةدار ©

 عىأوو 2 عا 77. هداز د 10 ةكرأز» /2) كمر. 200. كلذ ق١ 2) 5ع

 2/6 1ك نأأد 82 66 نأ: 2) 12[م.17)112 0 71) هك.

 طةطعأ 3 عتخا ىبأ ناكو. ض) 8 هوريجج“ 11 كم. 501161
 هقوجا ىلا لاق ءالعلا ىلا هب ءاجخ. 4م) 155. العلا 7 كو#.
 200. ءالعلا. 5) 1505. ىكلو. 4ك ةزع 8و 6 5: مير لك هد لكفو 6

 طمع أ 6 6 وءن. 24م7. اخا ديوس ىب رذنملا ىب فيفعلا ناكو

 ميظع ءالب كدحموي ل ناكو ديم رورغلا. 1 1205. نو

 مب تاس



  111خمس |١

 0 ىتيط ىلا فلطنا ىقزوجو ىنلاو دوز لق مث لكأت اًماعط «هل

 ىلع هلجو لعفف بارشلا هيلع بلغ دق #2 لجرل كلذ « ليقيو

 لسصخد ىتح فذح نب هللا دبع يمخو هوجو هدوزو هريعب

 عيلع /منوملسملا بخت ىراكس موقلا نأ مربخأت نيملسملا ركسعا

 5 7ثيح جيف فويسلا اوعضوف عركسع و قيلع اويحتقا ىتسصب 1

 روسأم 1وأ 8 لوتقم شهدو جانو ثرناف اًبرغ ىدنشل اومكتقاو اوءاش ظ

 اب آلا ملجر هتلغي 20 ىف ام ىلع نويلسملا 7 ىلوتساو

 هداوف راطو شعدو 0لعب هتاف مّطحلا اًماو تلفان رجحا اًماذ هيلع

 عضو املف هبكريل ” غنوسوجي ملالخ نوملسملاو هسرف ىلا ماقف
 ؛« ىنب دحا رذنملا نب فيفع هب رف هدب عطقنا باكرلا ىف هلجر

 سيق ىنب نم لجر الا لوقيو ثيغتسي مطحلاو ميمت نب ورمع

 ةعيبض وبا لاقذ 2هتوص فرعف * هتوص عفرف ىنلقعي ةبلعت ىبا

 ”اهكقتف مههلقعي هلجر هاطعأت كلقعا كلج ىطقل ل معن «لآق

 ناو تحل هت رلس لع بسلا ليص دكت لكل 0 ا

 ةاكتينا قلو نير 106 هلع ني عم ناكو 2هكضما ىتح تومع ال

 ه) هه. ديلا. 5) 105. ءىط. © (هدم. ىلا) ىتيطل. 4) © لو.
 20 لجيلا. 2( كريبعل ك) كا موقلا. ى) كور. ءأ ]لآ 017. ناطق

 ير 1.0526 لش فيك (عع) 50 كلوا. 1ث ددرتنم نيب نف

 روسامو لوغقمو جانو: /) 47. لوتقمو. )21  487. و. 270) © ىوتساو.
 0 8 ملف. 0) 2. ملسيلا رمز 8 الجر. 7) 105. لقت. 2

 لك 0و. 61 24 عانوش ودك. 5 لكم. هت.: (' راداف

 عب عطقنان باكرلا ىف هلجر عضوف هسرف. 6) ( هد.ز .45/. دفرعق

 فيقع. )#  0 همن: )2-  (0 66: كي/..اهلقعي.'' .هم) ابك

 تن) 105. الر 21017. ىلا ال. زن) كي/#. بحال. 2) © 200. نتضضم امك.
 ه6) 8 زخئطخق.



 كنسية يف

 اكيلي ءامم مطأل ىلع ةالرنت ىتح سيقلا دبع ىف اًمضنا هنأ

 لوني ىنح هيلع ءمدق نميفو 4 هعم ءاج * نميفن يَ جرو

 لعا الا مطخل ىلا قلك نوكرشملا عمجتو ورجع ىلي ايم مهيلع
 ندنخو ىمرضلل نب ءالعلا ىلا مهلك نوملسملا 7 عمجتأو نيراد

 عقدنخ ىلا نوعجريو 8لانقلا نوحوارتي* اوناكو نوكرشملاو :نوملسملا :
 يف نوملسملا عمس فا /ةليل سانلا انيبف ارهش 2كلذك اوناكف

 ملاتق وا* ةهزه ءاضوض ”اهتاك ةديدش ءاضوض نيكرشللا ركسع

 هفّدَح ىب هللا دبع لاقف ميقلا ربخب انينآي نم ءهالعلا لاقف

 كل افحا أذا تح رض ةيلكاع هما تناكو موقلا مربخ مكيتآ انا

 اب ىدانب لعجو ل بسنناف نا نم دل ]ولاقف هولخا مقدنخ 10

 ال* لاقف ”كنأش ام لاقف هفرعف و ريَكب نب رخابأ ءاجن هارجبأ

 منو لك نم ركاسع ىلوحو :لتقفأ مالع مزاهللا نيب و نوعيضا

 دوهش متنأو لثابقلا عارنو مطنل نى بعالتيا « ةرنعو سيقو تاللا

 كلاوخأل هه تنخالا نبا سب 6 كتظأل ىنا هللاو لاقو ٠ هصّلختف
 5 3 5 وهب نه وهو قى :

 برقف هرج جنمم ىق* للف ىنمعطأو اذه نم ىنعد لاقف ن ةليللا ؛5

 م2) 8 هده. 6) 8 النيل ©) 105. اميف. 2) 1505. هعماج , كي.

 0122. ءاج. 6) 6. ردق. رك ) كي. هاظ.  ى) 17 نطق 8 56. هلق

 كود7. 7) 55. عمجمو 2) 01136 30 ركسع ىف 560101101117 012. 0.

 م) © لاتفلا نوزوسمسبل“ 2) 15052 كلت ١ 27214927: 5300: كتودكت

 72) 1505. اهناكوو كى7/. اهناكف. 60) 8 طقع ع دطه> بردح. ر) 0

 نع ربخاب. 2 4) 111 م. 75 رباج“ 0هدك 1؟انداعساءل4 ©67. 258. 8و
 5( 66 11 31005: مو 20:2 كربخ-. 5) (© ىعيضال. كون.

 غخليللا. 7) 1؟ه5. ع 14 لبقا. ) 105. ءا 8 هريغو. 2) 105. أ

 14 مصلخل. ه0) 207. كنظا ال. 2) ( تخا. 14 23566 تخا

 كلاوخا ةليللا تيتا. رن) 1505. هت, 2) 516 14: ©6000. تمدق»



 ا ل

 لجر لك ماقق اانيلا: 5 تبحانت هجر لك نماةدوقش لبال تليق

 دعب للعلا ه اهانيقسأو اهانيورف اًعْلَس اندقن اف هذخأف ههط ىلا
 ني انيخ اهلك يفيق ورق” وبا 1 انخورتا 4 انيورتو لهتلا

 نم انا تلك هنا اهيبذ عضم سعال كل
 : هيلع ىنميقث ىتح ىبم م نكف لق دالبلا هذهب مبرعلا ءىدعا

 وه اذاف هنيعب * ناكملا كلذ ىلع :كب تينأن * دب تركف

 7ىرا ال ئثا * الول هللاو هل تنلقف . ءاملل رثا الو هب ريدغ آل

 هم ناكملا اذهب تيار امو ناكملا وه اذه نأ كتربخأل ريدغلا
 اذه هس مابا اب ملاقف هةءولغ ةوادا اذاو # مويلا لبق :«اسعقان

 40: م * : قوادإ * تألم نكب 8 تدعجرو تعج اذهلو ناكملا « هللاو

 يأ نيناكو نا نم انه نك قا تلف «ةنيقشأ لك اا ا

 ءهللا ئدمجغ نملا نم نم !ذذ هتفرع هن اًنايغ ناك ناو اهتفرع

 رخآ لجو .دوراسللا ىلا :هالغلا لسراف لاق رجف لونن ىتح انيس رق

 «) 51غ 10و. ع( 8ز ( ثفذولتو 20 ركش دلع7. هام. 14 مل عوج

 0) 105. تخانا ىنح. ء) لو. هد. 4©) ذاع آر كو#. أ 0137.

 1ك05. 200. و !انح 6 اندرو. 6) 1505. هدم. .#/) كم7. سانلا»

 ى) 512 ن0 14 ءأ 5107.: كوع. 00 2) 105. هيلع 2 ١

 انينان, #43. تخاف. 1205. هغ 203. هدم. دي. . 2) 8: كعب. (نط1 ءالبأ

 ج6 ءاملل) , 14 200. ءاملا ريدغ الا دكت ملف. 4) طع ل. 70( 103

 اعقر 8, 0 «6 2107”. اعفانز كع/#. ءا 14 هدد. 7 لكع/#. كلذو 38

 4 بأ رظنف. ه) له 300: ةام.١!.2) 1ك هؤءا نيلقفرا لكن ل ةريره هيأ.

 و) 4م. هدص. 1 قس ابإي 8ن>04 م2302 1ءءانم ذم 0 ةسابام. 7 ©

 200... ى) 0 ع6 808. هت. 2 1055. ء( 14 تالمو. «) 1505.

 اهتلعجو. ه2) 14 ريدغلا ريغش و 25700 ىداولا ريغش». هن) ٠17ه 8

 دعو. هدم. كيو.  تد) 169 8, (ن ءا 1107.5 105. انايعر 14 انيع. رل) ©

 انديحت , 467. تدجو. )2  آ4 هللب
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ِ 
 : 11 أ. كنس

 اندنع ىقب اف ليللا فوج ىف لبالا ترفنف لوزنلاب سانلا رمأو

 7 ضرع ىف اهيلع بهذ الا ةءانب الو «داوم الو * داز الو ربعب
 © اًعيج ثسملع ءاف اوُط نا لبقو سانلا لذ نيح كلذو لمرلا

 ضعب ىلا انضعب ىب ار ا نيا ا م

 /ىذلا اذه ام لاقف هيلا انعيتجاف أاوعيتجا ءالعلا ىدانم ىدانو 5

 نأ نكو و مالث فيكو * سانلا لاقف مكيلع بلغو مكيف رهظ

 اهيا 2لاقف ءاّثيدح ريصن* ىتح ةوسيش محن رث اًدغ انغاب

 )1 هل ليبس ىلا تسلا 7 قيلتنما تشلا اوعارت ل ضاننلا

 0 0 نم هللا لتيشت 3 مالوم لورشبات لق . ليك طولك“ هللا راصنا

 ىلصف ٍرِجَقلا علط نيح مّيْصْلا ةالصب ىدانملا ىدانو ملاح لثم

 هتالص ىضق املف هروهط ىلع لوي مم* نم انمو مهيتمل ا انمو انب

 دعم 90 اوبصنو ءاعدلا ىف م بصنق 00 اتجو 00 اج

 وهل عمل رث ءامدلا ىلع لبقأف باس لاقف «عجر رث لعفذ اذه

 انيشف سانلا ماقو ماقف ءام لاقف رخآ هل عمل مرت كلذكف* وخأ 5

 ىنتح راهنلا ىلاعت اف انلستغاو انبرشف هيلع انلون ىنح هبلإ

 ه) © هرم. 25) 8 هده. ءانب الو. كي#. 200. ميشل ىنعي. ) 505.
 امك اوملع املخ. 4) 105. اعيمج. ) 0 علاو. /7) 58 4

 د | 2 لكن: هللا 2) 516 2 ءأ كير :1ك65.,. 0 6:16. 123

 اهسمش. . 2) 105. ثيدح ريصي٠ع #) 0 200. ايه 42) 5ذع 8و

 هلو. أ 10377[1.: 105. فلل ( نيملسملاب. 772) 8 و. 2 55:

 لون 5) 1 ا دعما امرأ 8 :قظاوت ..ي)ا 15: 2و. !.7) كيا نآقتأ

 3) 204 عم. ©0126 20 ليقاف ةءوتسمكاتع هت. كيل ,105 )2 

 رظنا : كود, نع لذ ها © 1 105. عجاري. 2) 163.0 ع+ 11037:

 8 كلذك متو 12205. ىنح كاذكف. كىي#. 0254: ءام كثارلا لاقف كلذك.

 ه0) 8 هيلا.



  1ةذس ١١

 رق تلك اهقالوأ تجرقف

 7 اهريضي 0 هجري ىذلا ثيكإ

35 © 

 نا ملف تحيك ف دق قدص ىيشمو

 اهريصم ايدك موهلأو ةماخ رك

 2 0-5 5 نع 5 62 3

 6 ةءارج ىنم ءادعأالا يبهر 0 ىرأ

 اهريبص و ىحوي سفنلا ام اذا / ىكبيو

 خقدصلاب ءالعلا 7 لابقتسا كنع سيق لاقو
 ِ 20 د

 لاسر اشيرق ىنع اغ-ابأ الا

 عئادولا 2تانيب :اهتتأ ام اذا

 [رقْنم ضار و مهدلا ىف اهب* توبح
 د5 هذ هك

 عماض يا اين لو تا
2 

 0 ةوجحتب اناك ٌلاخضلاو , ىبأ تدجو

 و عفادأ نم * اهب لذكي ملف زم عاقب

 لتم باببرلاو / للعسو ورمع نم ءالعلا عم جرخو العلا همركاف

 :تانانكلاو اهتحوبحب ىف انك اذا ىتح ءانهللا انب كلسو هركسع

 لون هنايآ انيري نأ لجو رع هللا داراو هلامشو هني نع #تافازعلاو

 تر لكنك أ ل 0 6) 105. اهريصنر 2 اهريصب. <) 0 ىنمير 8 (51©)

 قيمي“ 10)12 اناذ 0 8: هجر, قارجسا #) 8:ىبتور
 ى) 1505. ىحوت» 2) 105: 26 2 لادلقتسا» ١ 23 3 مكنتنا. 001

 511252 !9|., 7٠ م 8 تانبيب. 7) لكم#. 511, اور هغ 0480

 )م امقنم ماعلا ىف تقدص اهب. 7) 8 © 0 تسياو. 7) 8 ىخأ.
 ه) 8 ةوكنب مرا 0811 عافي. 9) 505. عفاد و بغا 0

 عفادا © عفارا. 7) 105. دعس نب. ) 8 تايانتملو, 5. . تاياكذل و.
 2) 8 تافاّعلاو. #2) 55. لونوو 0 سانلا لون. 5. 217, ب

 200. ءالعلا,.
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 ذنس ١١ 11

 كلذ ف ناقربزلا لق ىذلا ناكو ركب ةابا اهغلبا نيح هدتقدص

 8-5 سانلا نم اهانعتمو اسعم

 اهزيصي ام انَدّنع ىداعألا 4 ىمارت
 ىتمذب نخل ا انيهشيلاتف

 اهروهظ بكرل مسرخت مل « قيناح

 اهتيدح دجامو ىبقتلا اهب تدرا

 مها ارح سا ويستلاوا
 يس نهانا ىَح نبل ىثاو 0

1 

 اهروبقو اهيح اهنم رْكَقلا 8ىري

 ”« مكزاتكو ةاوُعَْصَي مل مهّرغاصا

 ىتمذ تيقوت م دانك طقر نمو

 اهريرقو « اهحبت ىفيس نتي و
 سراسفو ثلخد دق كلم كنوع

 هاعريغم ٌدَش ٌلّْيَكلا ام اذا ثنعط

 <©) ا05. هده. 5) 8 نأ. <) (نهصقك داتطا8 !ةأء, 3. ©) 18 ىمماوق و

 6 ىعارت. 2 © قيناجم. .رك) 505. سردي. مى) 1205. ةمصع.

 /) 105. ك6 8 ليبق. 2) 55. بعش. 2) 505. ىرت. 7,6

 اوعرصيو 8 اورغصي. ) 8 اهرابكو. 7) 2205. زازر. 5) 1205. قاقع.

 70 1505. زانك و 8 نانك. 7) 1055. ايخفن, 0 اهكف. 7) 0 كلم رب

 ى) 505. اهريعم. 9



  1ةنس ١١

 ىأ رما هينأي نا ىلا ىهتنا ثيح ماقملاب ليبحرش هرمأو ةهم

 «بلكي اذه رمأو ةاّبلَيو ادعس رواغي ناكف صاعلا نب ورمع اماف

 هك دحا ىكي ءرث دالبلا ايلعن ىف ىحنو #انتم اند املخ اهقلو

 ةونب اما هليقتسا رث هبنج الا مي ىب ورعو بايرلا ىم سيوف

 ىف* ةريون نب كلام ناكو ىرخا اورخأو الجر اومّدق مناف ةلظنح

 ىف كلام نب عيكو ناكو هلجاسنو انلجاسي* عومج هعمو محاطبلا
 نب دعس امأو هلجاسب 71 هرهعو اًرمع لجاسي و عومج دعم ءاعرقلا

 اوعاطا 7 هتاف ءانبألاو فوع اماذ 2# نيتقرف اوناك هاف ةانم ةكيز

 ؛0 سعاقملا اماو هنع اوبذو اومتو مامالسا ىلع اوتبثف ردب 'ئنب ناقردزلا

 نه سيف مر ناك ام الا امعباني مثو اخابضأ امهناف * نوطبسلاو

 سعاقملا ىف هيلأ تعينجا تناك ىتلا تاقدصلا مسق هنأذ مصاع

 تناكف ءانتبألاو فوع تاتدضب ناربزلا صخش نيح » نوطبلاو

 مصاع نب سيق ىار اًملف نوطبلاو سعاقلاب ليغاشم ءانبألاو فوع
 15 رح ناك ام ىلع مدن ءالعلا ىقلت نم ورمعو بابولا تيعنص ام

 عزسنو تاتدصلا نم «مسق ناك ام دادعأب ةالعلا ىقلتف هنم
 دعم رخو هإبأ اهغلبا ىتح قاتساو هب همه ناك ىنلا درمأ نع

 ىف* ناقربزلا لق امك ارعش كلذ ىف لقو نيرجلا لها لاتق نإ

 ) 8 مماو. 2) 1205. البلبو, 8 ىليو, © ىليور 1ذه 10ه

 قلبو. 2 109. بلكلل. 4) ظاهفم. 2 0 شيت رمز ظل

 اسملاب. ى) 1505. هدص.ز 220 ىف 8 عم. 4) 82 هر. درمعد 1كم.

 ء( 0 3طعمأ روب 2) 1مقعنسا كيز ب ©أ 0 ورع نب )13 |

 نيقرفو © نيقيرف. 7) 8 هد هنا. 7) 105. هده.: 2:0 اعباتي

 8 اودابي. 7) (0© 200. مل. 60) 1505. ضهن.



 خخنس ١١ (11

 هللا ىبع « كلذ ىف * لقو اوكلهي نا اوداك ىتح عوجلا عيلعو

 فذح ىبا

 اًنيِعيَجأ ةنيدملا 4نايتن, ءالوسا وكب ابا ةغلبأ الآ

 انيرصخحم ماثاوج ىف هدوعذ ماك موق* ىلا مكل لهف
 انيظانلاوىّشْعَي سيشلا َعاَعُش ميَف لك ىف مهعامد نأك ة

 انيلكوتملا ةربصلا ءانكجو انا نامحرلا ىلع انتكوت

 22ش ١/71

 نب 8بغعصلا نع فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا بنتك
 دشار نب 7باجنم نع * باجنم ىب مهس نع لالب نب ةيطع

 11: ىيركلاب ةدرلا لعا لاتق ىلع 0 نب العلا ركب وبا ثعب لاق

 لاثأ نب ة*مايك ا ف ةماميلا . لابك 7 نراكف اهيلا لبقا املف 0

 0نم ىرقلا لها نمو ميكس ىنب نم ةفينح ىنب ةملسم ىف
 رث نامعب ةمركع قمل دقو م اًدّدلتم ناكو ةفينح ىنب رئاس

 2) 1ك05. عغ 8 هزرم. - 1ءتواتق 4 5عو. 1عتع ع«ملعصم 722000 1ععاتا>ت-

 اك ظلك زرلر كرا كل 05: 1.22 0. 1141 2. 55 11 1. 55 7:20( 11و

 ن»نوم همأ1. 16ص 820 دع هع 111, ابو. طا عمدصغ 82ء120ط. ملك ءأ

 ]فعدم 1, ها. 3) 207. غلب. 2 8ءةلط. كه ]ةءاغ 1 اًكولأ (ين4

 2012 1211621101112, 7. آل, 58, 12 اكولأ 6مه1- ةءةصع دد):7:): !١ 2):لظ

 ناكسو: 2 111 ميقم ريسي رف. #) كم7. ىتاوج, 16ه 120 ةن

 كاوح. م) 13 0, ه000. ]3ع88 11 (10. 7, 135), 116 عا 2101”. ز

 كي/#. ىشعير 8 ىشعت, 1205. ه4 14 0 1 ناكل ءأر 0
 26 انيرظانلا ب ائوبعلا 72) 8 انلعج. 2) 516 ©«000., 11 ءأ 21019.

 093227 لك 111 د د1. (12 جبولا) ]ةعنغ 11 ءغ ]طد 830 ةن

 رصنلا. 2) ىكموم#. بعقصلا, 710. 50552 1171, 7 ءا ةضق./#. 42) 15.

 ه2. 72) طتصع كيما. م1113 020. ) 55. ناك 0) 1505. نمو.

 َم) 1205. اذدلتم , 1طن 1531002 اكو 5 2 أددرتم. 7) 55: 0



 ١١ خنس طلال

 6« ىميف ةبلعت ىب سيف ىنب 5 بخا 1 نب مطخلا جاخ

 ريغ نم ءهيلا بشأت 4 نمو ةدرلا ىلع لثاو نب ركب نم هعبنا
 و ىوغتساو /رَجَفو فيطقلا لزن ققح ..ارذاك :لزيةها نع نيتك

 نيراذ ىل اّمعي كثدععن 3 : ذك ِ بايسمل و طولا حا اهيبذ / نمو 0 لا

 519 نيفلاخم اوناكو هنيبو هنيب سيقلا دبع لعجل هل اوماثأن

 ىخا د كيس نب # رووغلا ىلأ لسرأو نيملسملاو 2 رذنملا نودمي

 ”ثرفط مرا قاف تبثاأ «لقو اناوج ىلا مدتعبف هرذنملا نب ناعنلا
 «اثاوج ىلا ثعبو * ةريكلاب + ناهتنلاك نوكت ىتح 5 ىيرخلاب كتكلم

 ىفو رصحلا « نيروصحخلا ىلع لكتشاف ه هيلع «”اوكلأو ٠ عرصخ
 5 259,93 ١

 ؛ههللا دبع هل لاقي نيملسملا ىحنلاص نم لجر نيروصحلا نييلسملا

 ةدلع نتا 55 دقو بالك نب ركب 00 نأ ىنب دحا 2 فّدح بنا

 2) ( ةعيبر 6) كي7. قل. 6©) كي. نمو. 2©) 1505. 012٠ نم.

 ه) مليم. هدصس.ز 10م5. 200. بنشات ىم. رك) 8 اورجسو. ى) 105.

 اوبغتنسأو. ب 220 3 761515 5600. 457. ايهب ناك نم /) 505.

 200. ناك. 2) اك05. ها آش امل خجابسلاو , كم7. ةدجايسلاو. ن0

 8261301. 229 (ةصص٠ 30 !ذ]و 7). 6 ( هدم., 21017. ئير 457:0 0

 هل اوماقاذ 08:6 هلاقاف. 47) كم#. مل. 22) كي. هدد. تاتلظق 560 ور

 كلوزر. انغ ©6000. #) (ن رورغم لا. 560 كيوبس ىب 0 #10. ه) 8

 ه2. 21017. 11غ 105. ءأ (نإ 6 نب نامعنلا ىلا نبا رذنملا نب

 رذخملا. ر) 105. هتعبي. 4ع. 110ع ءاأ 2 560. 76153 02. 27) 1ك05.و

 هي. هع 7107. 200. هل. 2) 105. ترهظ. د) 8 ءه كي ىيرحلا.

 2 105. رذنملا نت“» 0 ) 1 0.: اثاور ىلا ثعبو

 ىتاوج ىلا ليقو. 2) كد. خرصاحت 0) كم. حلاو: د) 51 و

 ايز,. © 7210. 10م5. هك © هيلع. ر) © نيرصخلا. )2  8 طلع ©
 12 5600. بلح. < 44) 1ك05., 8 ءا 21017. هده. قنا. 6506) 103:

 1 7 قاتلا هع وح بجي

0112 0 



 4 | خنس

 ناك هل تلقف وريع * لاق هتافو كنع هلام ىم نيملسملا نم تنيبلل

 لق ىلم ثلث يف عنضا «نأ ىل* ىرت اف لق َتْلُثلا هدل لعجي
 ىف هتلعجو كتنبارق لها ىف هتامسق * تش نا ههل كملقف ورمع

 ىرجت ةمرح ٌةقدص هتلعج هب تقّدصت 3 ناو ل لوب

 نم لعجا نأ ٌبِحأ ام لق هيلع هب تقّدصت نم 1 كدعب نم 5

 اا 2 احلا ديضلاو عاملا, ةيكتلاك امج يعن كلم
 00 138 ءاشياام دب. عبضي 1 تدا نييرخ هش ةيض

 و تقرأ نميف نيركلاب ةعيبر تكترأو «هلوق نم ماهل بجتكي ورع

 ادق هنت :قلعم نبا + شتج ٠ نب وربع 'ىب. دورادل لا .برعلا نم

 هللا ٍلوسر ةاثو 1هتغلب نيحح ماو هموق نم دعم ىمو مالسالا ىلع

 نأ ثهشأو هللا الا هلا ال نا ٌثهشأ لاقف برعلا ٌنادتراو معلص

 ١١ ةعيبر تعمتجاو دلهشي ال نم «رثكأو هلوسو هدبع اًدْمح
 |00 للا اوكلي رذنملا لآ ىف كلملا نت اولاقف :ثتّكتراو نيرجلاب

 ظ ملسأ نيبح لوقي ناكو رووغلا لمني ناكر رذلتملا نب ناعنلا ىبا

 «رورغملا ىتكلو رورغلاب تسل فيسلا م قبلغو 0 سانلا ملسأو 5
 ليعامسا ىع فيس اذ لق ىيع اد لاق ”كيعس ىب هللا و ديبع اس

 معلص ىبنلا تام امل لق ىدْبَعلا نالف نب ريع نع ملسم نبا

 2) 105. هزه. 6) 8 هزه. ) 10و. عه( 0( مالو 12 هدد. : ه0

 ا 2 0 0-1262 2) 2 ىكلو.ا ١١6 1كمو» ه1( ءةةشب :ز) ©

 اهب. ى) 5. تدتنا. /) 1205. شبحر ( شنخر 8 شئخ ةالأ

 رنج. ا 2) 8 ع6 ( ىلعي. (0004. ةان012 ز)با"1, 13 ءغ 14 ذخباغلا لسا

 1, )1. 5.6 ) 165. مقا. 4) 1505. دغلب. 7 8 ىفكاو.

 501 16, 22.72)) 105: نيا 260) 8 300٠ دعم." م) 113 7

 60000 عيلعو 9) .كي7. ديع. 7) 0000. © 4ه7/. دعس.



  04نسل ١١

 اميف ءاهبنا هلل ناك هنا 0نوملعق لق كل احب اع:لس اولق

 لاق ةملعن لب ءال اولاق هنووت وا ة«نوبلعت لاق معن اولق ىضم

 انأو اوثام امك تام معلص اًدّمحت ناذ لاق اوتام اولق اولعف اذ

 / نحو ءاولق هلوسرو هدبع اًدمح 4 ناو هللا الا هلا الا نأ دهشا
 5 8كناو هليسرو هدبع اًدّمحن ناو هللا الا مهلا ال نا ٌكهشن

 هيلا طسبي رثو اوطسبي رثو .#مالسا ىلع اوتبثو انلضفأو انيس

 رذنملا ناكف نيملسملا» ةرذنملا نيبو +ةعّبببر رئاس نيب ةاولَخو

 ىف رذنملا باكا ,,0 صحح رذنلا كام“ ايهلعف“ ءشتانيصح هب اًلغتشم

 نسبا اماو هرفعج بأ لاق* ««.ءالعلا 0 #نقنن ىتح , نيئاكم 0

 ؛ بلس آس لق كي نبا مهب امد ام كلذ ىف لق هاف ناحسا

 ركب وبا ثعب ةماميلا نم كيلولا نب كلاخ مغ امل لاق هنع

 معلص هللا لوسر ناك ىذلا وه العلا ناكو ئمرضتمل ىب ءالعلا نضر

 هالعلا اهب ماقف رذنملا ملسأف :ئدبعلا ٠ ىواس ىب رذئملا ىلا هقعب
 دعب نيركبلاب ” ىواس ىب* رذنمل تاف معلص هللا لوسرل ديما

 ؛ة ٍلوسر ىقوتف نامعب صاعلا نب وريع ناكو معلص هللا لوسر ىقوتم

 5توملاب وهو 7 ىواس نب رذنملاب رف وريع لبق اهب وربكو معلص هللا

 لعجي مغعلص هللا ٍلوسر ناك مك هل هرذنملا لاقف هيلع لخدف

 ©) © نوملعتا. 62) © هنوملعتا. 2) اكو. همته ' '2) 85 6

 نأ كهشاو. ) 105. اولاقو. م/ر 15. 200. اضيا. مي) 8 ةللأ»

 /2) 1كه5. .تناو. 2) 8 58. 2. 4) 55 بوعلا“ 72) 2101. 0

 ىواس نب. /) 105. ءغ 14 مار 11 رضح. 250 6 رذنملا باككا

 © هباحصا. ) 2507. 200. كلذك اوناكف. 6) 8 مدقملو 1508.

 مجذقنير 207. 2ذقنا. م) 0 مكق. 7) © واس. 7) © هنن»

 5) 1205. توملا ىف.
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 الهم ]172

 رذتملاو معاص ىبنلا نا نيرجلا ثيدح نم ناو نيرجلا وحك
 ادد دعب رذنملا تام. رف دحاو.رهش ىف ايكتشأ «ىواس ىبا

 تءافف سيقلا كيبع اماف نيركلا لها هدعب قرأ 5 ليلعك معلص

 ”نانل نينيعلا دبع ىت. ىذللا ناكوءاهتدز ' ىلع ةينعف ركب امأو

 ليعامسا نع فيس اد .لاق ىيع ام لاق. هللا كيبع اس 8 اوناف .ىتحو

 ىلعملا نب كورال مدق لق نسل ىلا نب نسل نع ملسم ىبا
 اًنيد ىل نا لاقف* دوراج اي ُملَسَأ ناقل اذار موس سادنر يتلا لع

 لمح سيو. ”ىشب سيل ءدوراج اب كنيد نأ معلص ىنلا هل لاق

 مالسالا ىف ها نسوي ناك اف :تييليشا جاتا ناسف دوراخل مل لاقف

 دارأ ان هقف ىتح 2 ةنيدملاب ثكمو هسا معذ لق كيلعف 0

 ادهَظ مكنم دحا دنع و دِجَت ملح هللا ءليسر اب لاق جورشل

 دج انا هللا لوسر اب لق رهظ اندنع مبصا ام لق هيلع 8 غلبنن

 كاياف رانلا قرح كلت لاق ٌلاوضلا هذه نم 2 لاوض فيوطلاب

 ملف جَّلك كباجأف مالسالا ىلا عاطد هموق ىلع مدق اًملف اهاّياو

 |0001 ليح _ةبلاقكا معلص# ىبتلا  ثافاا كن اويسي, هلا كلما

 0000 5-2 كلك هغلبو اوكتتراو كم امل ايبن تيح ناك وتل

 مكلئاس ىتا سيقلا دبع رشعم اي لاقف هبطت 1مق رث هعيجن

 هاوملعت ل نا قوبيجات الو هويتملع نا »هب ىنوربخأف رما نع

 اني

 ©) 2 هدم. 75) 105. ىواق. <) 8 هدم. 1ع طلق هما ان[ 105

 00035 0 ا 27 0 ةليدملا ىف 30 8 ىن. /) 810

 ىي) 1كهو. دجت“ 2) 8 غلبتي. 2) 8 لاوض, 0 لاوض. ©هدأ ةانمم
 ا 4.732 12007 1227 جيلا. 7) 1205. 06 يف. 7 12

 ةيطخت. 7) 1205. هان. 60) 1205. دوملعت.



 آل ةخطدس ز116/

 اولاق لوتسا ام مكنم ه«ٌلرتسا ىنذلا اذه ام مككيو ركب وبا هل

 اما ناك ةانباصا ام كغلب ىذلا ناك دق هللا ليسر ةفيلخ اي

 ام 4كلذ ىلع لق هيف هتريشعل الو ءهل للجو رع هللا كرابي ل

 براشلا ال «ىقن ىقن* مدفض اب لوقي ناك اولق هب مكاعد ىذلا

 5 فصن نقيل ضرألا نو أنل « نيوَكَكَت ءايلأ الو < نيعنم

 هللا ناحبس ركب هبا لق و نودتعي ممق اًشيرق نكلو ضرالا

 بهذي 6 نيأف: رسب الو لا. نم يرتخ ام مالكلا اقيم نأ مكحلا
 ىذلا هلرنم ناكو ةماميلا نم كيلولا ىب .دلاخ غرذ املف < مكب

 داو ىلا لوحت رث ةماميلا ةيدوا نم 1دأو صاَبَأ * سانلا ىقتنلا هب

 10 © اهب هلونم 7 ناكو ربولا هل لاقي اهتيدوا نم

 مطحلا ةدرو نيركبلا لعا ربخ ركذ
 *: نيرجبللب هغمإل ع متت ىنو

 دادتراو نيركلا لما ربخ نم انغلب اميف ناكو 0 رفعج ىبأ لاق

 ىمع ان لق ”كيعس نب هللا ءديبع اس مام هنم كترا نم

 15 ىمرضخا 5 ىب ءالعلا * جرخ لاق فيس أد لاق ميهاربأ نب بوقعي

 ©) ل67. طقع ء( صم»> كيقتسأ. 05) 0 انبصا. ) 1505. هنت.

 2) 105. كاذ. 4م) 18 105. ع 28آ017.: 0 ىقن نيعدفض تنسب

 نيقرث امر كمه. 51م2 11*#*, 1 عا 3210.4. ر/) 505. مللو. 20

 نوديعس. 20. انغ 155. 2) © 204. ليقي. 2) 1كهو مالكر 20:

 مالكلا. 2#) 5053. نيلو. 2) © اينئاو اًصائا». 0 ) 6 نال

 ”) 155. نيركلا لحما نم. ه) 105. 200. هحر ىبربطلا» م) ©

 هرص» 9) ذعرب. 217.5 ديع. 72 0000. 61 228263

 5) 8 مالغلا.



 نا

 اطال 014

 ه مالسالا ىلعو * هيلع اوناك 2 ةعاربلا ىلع ةفينح هنب عباتتو ىصخل

 ادت ىثر ليباف وفعيوب انجح تحكي ال نأ كلَ ةملس 2نقاو

 دلاخ ركل لل نيف ًاليلا'تلفأق 81ه نم اولبقي نا مقمك

 ىف دوك ردأف هوعبذاف خفينح هنب تعرفو تىدركلا ه كسب اصف

 للَجأو ةراجحلاب 24 فنتكاف فيسلاب هيلع شف طئاولل ضعب

 عك يي« تاذ رغب ىف طقسف هجادوا عطقف هقلح ىلع فيسلا

 عوبري نب كاكضلا ىع « فيس نع* بيغش نع ىرسلا ىلا
 ضرعلاب ناك اما الا اح خفينح ىنب كلاخ خاص لاق دكيبا نع

 نم ركب نا ىلا تعبف ةراغلا :ثاثبنا دنع اوبس عتاذ ةيرقلاو

 نب سيق وا ةفينح ىنب نم ةيرقلاو ضرعلاب مسقلا هيلع ىرج
 ف ل 0 نبأ آس 0“ « سأر ةختابسمخ 8ك وأ* ةخبلعت

 دخلا لك !!يلاخم قار لق فاك ١ قاب : ندم :ىح ةيلس

 كرهظو ىرهظ عطاق كنا الهم /ةعاكام هل لاقف * كتنبا ىنِجوَر

 كلذ غلبف هجورف ىنجوز لجرلا اهيا لق كبحاص كنع و ىجم

 حكلاخ 7: مأ نبأ اب ىرعل 2 مدلا رطقي 7 اباتك هيلا بنتكق ركب ابا

 نم للجر 510 فلأ 5 كننبد ءانفبو ءاسنلا مكنت غرافل كنا

 لعج باتكلا ىف كلاخ رظن املف لاق دعب :ففكاي م نيملسملا

 كلاخ ثعب دقو باطخل نب ريع ىنعي رسيعألا لع اذه ليقي

 ااكك دللع اوهدقت ركب قا ىلإ ةقينح ىنب نم اذَفَو كيلولا نبأ

 ىلا ندصل " 12) 1205: ن7 2 ك0. 0 ©6) ( دهوفسسكاف

 1آك05. هوفسكاف. <2) 5ءوتعم 12 20 م. 11هير 1. 2 هدم. 8. رك) 505.

 لاق. ى) © كعم. 71101. ط2 كعم ىرهظو كرهظ». 0

 2) 1205. امد. 810177., وقانلذ ليقي 16 0. 2 6) 1505. أ. 2 11

 1: 841. (2ه ط0318.) فكر 21077. ففذ



 الهه +١١

 ءاسنلا فدرتست نأ لبق ةةيليسم نب ٌليبحرش لاقءام «مكبيصي

 ةملس اوصعو هوعاطأف 8تايظح رهدغ ٠ ىككنيو تايضر ريغ

 7-05 ىلع ىلا١ بسكب: ضر رعب اولا تا قو تيس 0

 نعي. نأ لجو زع هللا «هرفظ نإ همأر» افك خرج ةفالعل

 ةدق هدجوف 7ملقف ةفينح ىنب نم و ىساوملا هيلع / ترج ف

 ىلا ةفينح وهنب تزشحو هم: :ناك املك م قوف عخاص

 ايلف هكسع ىف كلاخو كلاخ ىلا هيلع اوناك امم ةءاربلاو ةعيبلا

 هبلكأ .نلاخ ىلع ل نقاتسا .ةعاجت رجع نب ةملسا لك ارسم
 همّلكف هب :كتفيإ نأ َعمْجَأ لقو ةكيصنو ىدنع هل ةجاح يف

 ؛هام ديري فيسلا .ىلع البتشم ةريع نب* ةيلس لبخأفا هلا نلف

 بفراوكياك /ىكلا قف 7 لاق لبقملا اذه نم لاقف ديري

 اودجوف مهوشتفف هنع* وجرخأف ىّتع وجرْخأ لق هل تناك" لا

 د نا تدرا دقل اولقو اؤقثوأو هومتشو هنعاف فيسلا دعم

 5505 خفينح هنب لاطأتاسل خلا تدرا ام هللا #7 ميأو 1 كموق

 5 السلا تلح هكتا ملع اًدلاخ نا ول هللا ميو «ءاسنلاو ةيرذلا

 اب ءاسنلا ىسيو لاجرلا لتقي نأ و هغلب نا رس هنمأت امو كلنقل

 اف فلعجي نفيا انحب لق ”نع كلذ ىنا* بسحو تلغسف

 4) 105. مكبيصن. 45) 00004. خملسم. 2 18 8 5«وعانزأانك

 ضرعلاب 2. 1154 1. 10, 106672013 هما[. )4  105. تابيطخر

 710: دندن ولا هرفظأ. /) © ترحر 505. برحح.

 ى) 105. ىشاوملا ) 2 همم. 2) ظم5و.لغقي. 4) 1205. 8

 /) 1055. 200. لاقف. س) 1كهو5. هن. ميا. ) 1هو. 200. اولاق.

 0) 0 ندح كي. 2 ّم) (000. دنفاثت# 7) 1605. 5: و كلتقي ن ١ كلذ

 7) 05. نأ كلف.



 11م !١ ذنس

 زيثك ماعطلاو ةنيصح نوصل ناف اًدلاخ ىضاقن الو لتئاقنف

 : ىنا الل 0 وفا ودنا ةعاجم لافف رضح ىف ءامشلاو

 0 لحل «مكنم ىقب لقو حلصلا ىلا قوباجا ىتح مقلا ثعدخ
 00 الذ اه ءاكييشي ,نأ![لبق*' 5 مكتردابباانأ :امتاو "عقد هب وا ريخ هيف

 ىلا ىتح «ةعبس عباس * ةعاجم ير يسم لك ل دنحتسو

 00111 0 طك  كئاسكا سك اذ وعر اه رش ىيعي +: لاح, اًدلاخ
 011 نا ةملمؤا ةرارم: نب ةعاج .ىيلولا ىبي 2كلاخ هيلع

 ةقاخملا ىبسلا فصنو ءاضيبلاو ءارفصلا ىلع ماضاق 2 انالفو 5

 متنا رق ةاوملسي ١ نا..# ىلع ةعرزمو ةيرق لك نم طئاحو عاركلاو

 اا ىلا, ةسنؤر نيلولا ؛ىتيب نتاج مق“ ه8: ملكو هللا نامأب :نونمأ م

 بتك  ««ءاذولا ىلع نيملسملا «ممذو معلص هللا ليسر ةفيلخ

 ةمركع نع. ةكخلط نع 8 فيس .نع * .بيعش نع ىرسلا ىلا

 ءارفصلا ىلع هخاص كسا هدلاخ ماص امل لق ةريره ىنا نع

 اناكولمملا ,فضتو ةيحان لك ف + اناضر طئاح لكودعفرفلاو ىاضبلاو

 نب ةملس لاقف مايا ةثلث رايخلاب هنن د صح وج هونت م اوباغ وو

 عشا. ىلع اوحكلاصت 2و تا 9 ىع اولتاق خفينح ىنب اب ريع

 ةعاجمم لاقذ ءاتشلا رضح كقو ميتك كك نيصخ ىصخمل ناف

 نا لبق مش لجر هتاف ةملس اوصءأو قيعيطأ ةفينح ىنب ا

 ©6) 8 7-5 6) © مكب ردابأ" < 105. مكبيصن ىلا. 3

 ليف )١2 0000: ةيلشم. 710. 5انم:1,15*2:11. 2 2) 8 دفغْيَس عباس.

 177 08, ي) 80797. 1. 21 7.5 رح را هللا مدميلا

 /) 8 هدد. 2) 1505. /) 8 ىلعو. لناال. 116 1505. عا (ل.

 01د ظا عع لك وب. : لك هور كان (ن ١ ا هد) 8 هدمع و.إ .72) 1505.

 ظخمذو. 5) 0200. كيبأولا نب 2) 1ك 051 قاثأا 7) 6 كعبا مع 8 نع.



 | ذخنس |1ىد

 لاقف هيلا قكطناف * لق ثيعنص دف' ام هيلع ضرعأف موقلا

 هيلع وصلا ىلع ىري .اميف :لجرلا للمخ ىارادقو تلال

 نا نللو هيلع كتحناص ام اوبا لق كلاخ ىلا ىهتنا املف ىيدلل

 ةخان « لاق 4 ام لاق * ميقلا 0 تمزعف ايش ع تت

 ءاسنلا الا اهيف سيل اذذ نوصل نحن اخف ايلف كتحاص

 رثو ىميق لق ىتعدخ كحيو ةعاجمل كلاخ لاقف نايبصلاو

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك «6«مىنعنص ام لا « عظتسا

 نأ ةيناث 4 ذتموي ةعاكم لاق لق فسوي ىب لهس نع فيس

 و ةقلخلو ءاضيبلاو ءارفصلاو ىبسلا فصن ىثم لبقشت نأ تثش

 كلذ كلاخ لعفف كنيبو ىنيب ملصلا نيبتكو * تسمزع عاركلاو

 ىبسلا فصن ىلعو 7 عاركلاو ةقلخلو ءاضيبلاو ءارفصلا ىلع هخاصف

 ) دلاخ اعراتخي ةعرزمو .دلاخ ة:نانخ ةيرق لك نم طئادو

 نتل هللاو اًثلث رايخلاب متنا لقو :دحرس مث كلذ ىلع خاوضاقةف

 اًدبا ةلصخ مكنم لبقا ال رث مكيلا ندهنأل ”اولبقتو اومتتنأ رش

 نب ةملس لاقف ” اولبقاف نّآلا امأ لاقف * ةعاحم ماتأف لتقلا الا

 هديبعلاو ىرقلا لها ىلا ثعبن لبقن * ال 2هللاو ال ىفنكلا* ريع

 ©6) 55. ميقلا قاف. 6) 108. 200: ككنلدا 25 ها

 02) 105. 022.6 6) 505. عنصأ. /) 105. نتي.هطتسات ى) 55:

 :فلذلو ءأ 512:00 نس 56604 "مز ظ :همرويدعوا 2) 608 رانخي.

 م) 5زع 105. ء( 8ر مهلتط ايضاقتف. (ن اضواعمت. 42) 15. دحر.

 72) 1205. اولبقت ملو. 7) 105. م20 طل#» كيبعلاو. 65) 1505. لعفت

©0662 5. 
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 د أ ذنس

 ةعبس توما ةقيدح ىو فالآ ةعبس ءابرقعب ءاضفلا ىف ةفينخ
 ادد ل ةرورالاا ]نسي راض لتر اهتم اوت * !بلطلا . فو فالآ

 ' ةخماميلا

 2 مهلمو اقع كتلاس ةيشع ثربَخأل ٌبوْنَج نع تدئس هولو

 و مدلاب 5 مه هيك هتراخ / تقرقرت ىتح «داولا عرشب لامول5

 ادردسلا رشسلا زا نيا لوب كاهتاعم حاصرلا , عت ل ةينع

 ْملسُم «نيدلا [عبات ىف بونج 6 ةميلمريغراغكلا ىغتبت نإذ*

 ملعأ نماحملا ملي .ههللو ةمينغ ناهحلا ناك ذا «دعاجُأ

 ةعاّجم لق لق قاكاسا ىبا نع ةملس اس لق كيح نبا امد

 دق لجرل ىموق نع م كحلاصأل ملهف هل لق ذا لق ام ىناخت »

 0 1 رم وغم ابيب نذل هكون
 ىلع هحلاصف مكحلاصأل ملع لاقف حْلصلاو عدلا بحاو قر

 001 نظرت ضسلا نيصنوب «يعلكلاو: ءايعييلاو ءاريفتفلا

 <) © اهلثم. 82) 11 © 54. باطخلا - 7ءدواتك و ةءو. ءهلعس

 هلتصع 1ععسصخغتا» ] ةعاغ 111, 118 ء؛ 115 5 84+. : 18عأ 18 م. 64

 ال51 8 7ءرواتك ءدعدأ2غر 121617 01105 عاج 2051150 قامت ع 0102113

 نمد 1017 112206 421 3 5 : 4 658:11 235ر1 هوا مكقر 2 68غ منك

 نر 5 ضه[ ندك 516)١2( 1205: 21 7128: 11 ىلكر 10 6 6 2 ل

 2) 8 كيلو 1كهو. ك 11 هلسو, 155 مدلا نمس 2) 1205. فوللا

 ملال تقربت 1 ترفرذ. ى) 11 مودسلاب. 210311872

 6 ىنتعنت, ]3006 ىنعت, 105. © 115 ىرهت. 2) 131 ىبتت نأ:

 2) 15 همولم, ]2ع06 ةيلمر ذص 11 ]ةعنضةم 7) 8 عيانم 116 5. م.

 انآ كدا ءاذللا لك ١١ 2) 18 نفاكأ )6  5161128, 11 ]م

 1كهو. « © هللاو, 8 هللا الو. 2) 12055. كجلاصالف. 7) 105. كحناصا.
 0 05. ةفلشلو.. ى) 0: تآر 105. قأ ىف:



 ١| خذس اا

 ذهل لاقف نوصل ىلع لقنيل :ليحرلاب ىدانو ركسعلا ىلا هاذه

 ةعلمملا نوصل ناو' نيانلا ناس .الاد كءاج ام هللاو مقا ةعاجام

 ملكك ىلع هحلاصف ةىعارو ام ىلع ملصلا ىلا كل ملهف الاجر

 ى:اوظننو“ 6 عرواشأف : ميلا فلطنا ءلق «رقا نيوغنتلا نوف كرا

 :ةاهيف سيلو نوصل ةةعاكم لخدف وكيلا عجرا رث رمالا اذه

 يدلل رقاظف 2: ىقعص لاجرو. ةينذ ةخشمو نايبصلاو ءاسنلا الا د . راد ١ دوو هش ا ةنياطالط نجا 0 هدا هاف 3

 ىلع نفرشي نأو نعروعش 7 نرشني نا* نعرمأو ةءاسنلا ىلع

 دق لاقف اًدلاخ قأف عجر رث ميلا عجري ىتح نوصل سوور
 هاّصقن 7 ةضعب 17 كل قرش كفو تا أوزبك : نأ اوبا

 ٠ تدوسا مدقو نوصل سوور ىلا دلاخ رظنف ءارب ىتم مو ىلع

 و اوعجري نأ ابحاو ءاقللا لاطو برلل نيملسملا تّكهَت لقو
 ىقو +لاتقو 'لاجر هيف .ناك+ دل .انئاكا نكا امن اوزاحلي قلو رظظللا 00 ١

 ذتموي خنيدملا ةبصق لأ“ نم راصنالاو * نيرجاهملا نو ل

 ةنيدملا لا ريغ نم 5 نيرجاهملا نمم لهس لق نوتسو ةئامثلث

 ؛و ءالبه نم ةئامتلثو ءالبع نم #+ةتامتلث :ئامثلت ءىناسخاي نيعباتلاو

 نم لجر هلنق * ذتموي سيف ىب تباث للتاكو نودبزي وأ ةئامتاس

 0 ىذب نم اة هلنقف هلئاق اهب ىمرف هلجر تيعطق“ نيبكر شم ا

5-5 

 ه) ظنءوأ 2آ07. 4. 2511.. 8قومصضق.“ :2) 210:1 ئاربير 2 80

 2( 0 هد. ) 8س. 4 2-6 /) 516 1 3 1
 ء( 7801. 55 جرو استنف ؟ءياص 4 5علب 0هم01[ع055. يى) 5. ىلا.

 21505. 200. ىلا. )2-  0 اقعض. 42) 1205. نايبصلاو. 20

 6غ آل 77. ركغبا 72 28017. ملل 7) 21017. هضعب». 60) 1505. ىضقف

 ١ -- أوعج ام 7( 1 6غ © لأ 52 (7 ١  1 0110انك رث) 60

  8ك) 1 هل. 250 م126ع. نمو 1505. نم. 2 1505. ءغ 8 هدت. ه«)

 . )) 0ع6
 ٠١ كير اهي دهجماا 1

1 245 

 ني 000 -

 ةقااول مج
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 د !١ ةكنشس

 ٌملهف حلا هللاو وه لق ليقنت ام كليو لاقف نوصل «ىفل

 نع بيبدعش نع ىرسلا 0 بنتك «“« ىموسق ىلع 3:1 تخل

 نسب رماع ىنب نم نو ناك لاق هبكيأ نع كاكضصلا نع فيس

 - -_ هع هد

 هنامز لعا طظلغأا ناكو  [فينح ىب * وماع نب بلغالا يلي ةفينح

 توامت مب نوملسملا طاحأو فتموي ,نوكرشملا مزهنا املف اقنع

 ١ ىكيا راصنالا :نم الاجر ىلا ىتلقلا ىف, ىوملسملا : 4 تبتا:املغ

 ةنوبستكإ م ىلدفلا - الدكم ةوأر اماف هيلع رقت دعما ةريدعإ

 عب 6« معرت لوت مو* معرت و كنا ةريصب مابا اب «اولاقف اليتق

 ّلكف هتعطق ناذ تّيملا بلغألا اذه قنع ٌبرضآف عطق كفيس

 01 ١ مل رم اهطروحاو حت ةاوفرش ع+ ايغلقي لاف ءق

 لعجو ةريصب يبا هعبذاو ةرضاخن راث هنم اند املف اًمْيم الا هنوري

 هنم دادزي الو رظمتي بلغألا لعجو :قراصنالا ةريصب وبا انا لوقي

 ودع ىرت فيك بلغألا لق ةريصب وبا كلذ لق ابّلكف اًذعِب الا

 بيعش نع ىرسلا ىلا بتك «٠تلفا ىتح* رفالتا كيخآ
 ايل لق دم نب مساقلا نع فسوي نب لهس نع فيس نع
 كبعو ريع نب هللا كبع هل لاق دنألو ةمليسم نم كلاخ عادم

 لاق نوضلل لع ليناذ سانلابو .ءانب ٌلكترا وكب قا نب ناجرلا

 ا ىآ م نيصلل قل سينلا نم :ظعلاه لريخل ثا قلعت

 اومضف * نايبصو ءاسنو لم نم اودجو ام « اووكف لويخل ثيف

 2) 105. ىف. 5) 1055. كحناصالف. ) 1055. هدص. 2) 105.

 كثينا. م6) 2 200. مل. رك) 8 هدم. ىمع) 105. كنأو. /) ك5.

 كنعح. .2) رجاهما. 2) 8 هرم. هات 560. و. )42  105. طقتلاف.

 720 1 اود دقو وا
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 قع رظن رادلخل ىلع هوعضو اذا ىتح اولعفف هيلع ىيحرطت

 5 كا ًازارم كلذ لعفف ىقولمحأ لق رث قولون قدك

 عيلع تاق طئاخل ىلع دوعضو اًملف ىقيلمحأ لق م اننسيص

 جراخ نم بابلا ىلع مو نيملسملل هحتف ىتح بابلا ىلع قلتاقف

 ةرادلل ءارو نم ساتفملاب ىمر مث هيلع بابلا فلغأت اولخدف

 هنم ةقيدلمل ىف ىم يا ةلثم اوري هه اًديدش اًلاتق اولتتقاف

 نكت تملك ااه نيل :ةعيدكما بلا 3 جملا ةملسا ا

 - 1. ههعح ضو علا "تول

 نع بيعش نع ىرسلا ولا كك ««؛ مكباسحلا نع اولتاق لاق

 خراضلا "قرص امله اولاق فاك ' ىباو 'ةكالطو نورا نع فيلا

 ؛ ىف فسري ةعاكاب كلاخ عرخ ةمليسم لعق ىنوسالا :كبعلاا نأ

 اذه لاقذ لاجريلا ىلع ةقأف هدنج مالعأو ةمليسم هيريل ديدمل

 لق ىاحم“ا ىبأ ىع ةملس ايدل 0َيَح نبا ابد 3 لاجيلا

 ةخعاحم جوخ ربخاف دلاخ ىفأ ةمليسم نم نوملسملا غرف امل

 !ةاميسو اًميسج الجر ناكو ليغضلا نسب مككامب 0 ىتح ىلتقلا

 هنم ريح هللاو اذه ءال لق مكبحاض اذه لق كلاخ هآر اَمْلَف

 ىلتقلا هل فشكي كلاخ ىضم مث لق ةماميلا مكح اذه مركأو

 0 رفيبصأ لجيور اذاف ىلتقلا هل بلقف ةقيدمل لخد ىتح

 ةخعاكمل كلاخ لاقف هنم متغرف دق مكبحاص اذه ةعاجم لاقف

 هداإب كلذ ناك دق لاق لعف ام مكب لعف 2 ىذلا مكبحاص * اذه

 سانلا ريهامج ناو سانلا ناوس الا كءاج ام هللاو هنأو كلاخ

 ه) 105. لآ. 6) 8 اوناك. هم) 1505. 200. لاق.. 4) 8 هدقم 0



 151م ل 2

 نا مع كا ند - 5

 ميقا ناك « كيزأ ةأرننعأ اذاف :بدصعد 5 اناطيش يلي سم عم نأ

 ةروع هنم متيأر اذاذف نع © هفريص 37 اًقيبا ريبخب مهب 0 ناتبيبز

 انبات دأرو كلث بللط هنم كلاخ اند انلف قر معلا ليقف الف

 ةمليسم اعدف هلاوزب لا لوزتق ال اهنا فرعو بلع ةرودت عاج 7

 لقو ةيليسم ىهتشي اع ءايشا هيلع ضرعف هباجأف هتروعل اًبلط عك

 هباوجع مه اذا ناكف انيطعت فاصنألا ىاف فصنلا انلبق نا

 ههجوب ,0ضرعأف لبقي نأ هناطيش مداهنيف ءاريشتسم ههجوب ضوعا

 سانلا كلاخ ةرمّدف اولازو ربدأت هقهرأت كلاخ هبكرو كلذ نم ةرم

 نيح .ةيليسم لاقف, غتره كناكق موبكرو. عوليقت ال: مكنود لاقو

 الك رانلحتا تنك ااه يأن نولثاق لقو دنع سانلا رياطت كقو ماق 0

 رتل مفينج ىب 2 محلا ىدانو 1 مكباسحأ ىع ائلتاق

 لقعي ال نم برم وهو .ةمليسم ىلع ىشخو 0 ا

 خخ قيدح عيلع سانلا مكتقأو هلتقف هتبرح هيلع طرد ظيغلا نم

 ةرشع توملا ةقيدحو ةكرعملا ىف لتقف اهباوباو اهتاطيح نم توملا
 هر رع ع فيس 5- ببعد نع ىرسلا هل بنتك 3 2 لئاقم كفل

 اوزاننمأ امل عنا ناك نبأو بيعت نب ورع نع ذك ىلطو 0

 اوعغلب ىتح عنولتقي نوماسملا قعبت ةفينح بني تزاكعلاو اوربصو

 نولثات لاقف اهدنع :مليبسم للتق ىف اوفلتخاف توملا ةقيدح ىلا عب

 خرصو عقب نوملسملا طاحأو عيلع اهيقلغاو اهرلخدف لتق اهيف

 ىتح رادلل ىلع ىنولمحأ نيملسملا رشعم اي لاقف كلام نب غأربلا »

 ©) لك 012. 0) 18 نانا نينزو 1ك ناسيبر. ) 8 هلدع. ©) 55.

 رودي, ©) 8 ارينتسمو 14 هناطيش ,يشنتسيل. رك) 105. اهيف.

 ى) 8 ضر عاف /) 505, مدق. 2) 15301610 دعاتط 5ع. (30 م.

 1 هرمي 8



 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا :ىلا 35 هي 7
 دق ميكس ىنب نم لجر نع هيبا نع عوبري نب كحصلا
 الاكس ذتموي تناكو لاققلا ٌثتشا امل لق كلاخ عم اهدهش

 : تا نوع ناش نيرفاكلا ىلع ةرمو نيملسملا ىلع ةرم نوكق امثآ

 زاتماف قون نيا نم « ملعنلو ّئَح لك ءالب 5 ملعنل اوزاتما سانلا

 لعأو ةيدابلا لحما نم لئابقلا تزاتماو ىداوبلاو ىرقلا لعا

 لحتا لاقف اًعيمج اولئاقف متيار ىلع با للك ونب فقوف رضاخل
 ركتساف فعضألا :عذجألا ىف لخقلا 00 نآلا فتموي ىداوبلا

 ؛:فرعف هيلع ماَحَر ثرادو ةمليسم تبثو ىرقلا لها ىف لضقلا

 ةفينح ونب ءلفكت رو ةمليسم لتقب الا 4دكورت ال اهنا قلاع

 اعد فملا ام اا رجح كلاخ زوب رث غنم لتق نم لتقب

 يرو ماع با انا "وعلا جبلؤلا“ عينا انآ --ملافو++ىمحتاوارارقلا لل

 , 1 هادي" ذتموب قراعش ناكو ذتموي مراعشب ىدانو

 5 مرجترب ومو هلتق الأ دحا هل زربي
 تفنلا كيناي نيح ءْىَش مظعا تسلا ىفيسو ايش بأ 5

 رث تنكاطو +نيملسملا ىحر # ترادو هلكا الا ةىش هل زربي الو

 لق معلص هللا ليسر 8 ناكو ةمليسم نم اند نيدح دلاخ ىندان

 6) 00026 5ءوتتات2أا15 30 1. 23 لافقو هدد. 2. 8) 505.

 ملعيمل. 6 505. ماعيلو. 1م © 0686و (هاتانتلط (05011ع 20 105.

 2.354 145): , 2) دكوي» ه 1255. لفك. نمد. 14 امبو

 14. رك) ؟ععاو هعغم ةعوتتعمأ1 م ه00عصت 272000 1ءععاتتأاتت 116 1. 3

 .٠ .ءا ممعمم هوجعصاب (0هج 2505. 1, 268غ لطل, 257: ل ا

 ؟ءدواتنس 560. 2) 8: 200. هيلع. 2) 28 وملسملا. /) 8 ناك دقو.



 قلرا ١ ذنب

 كلع ديز لبق تكلع الآ 0 م13 اب هلا دبس ربع

 نكلو 52 © نأ كلذ ىلع كلر كب لاتقح يح فينك 0

 كب ءاج ام لاق لهس قم !اناكك 00 هللا 0 َترَحأَت ا

 00002 0 اهتأ ملقا دنإ قست نإ :ثذيج» .اهيطقات»

 ءهنبجو ىداوبلا لعا 24اونبَج راصنالاو 0 ىابوتعع 0
 نم وايحتسن /ىبك اوزاتما ضعبل ٍهضعب لاقف ىنداوبلا لما

 ىرقلا لها لقو اولعفف ىَنْوف نيا نم ميلا :فُحَتو ميلا ةرارفلا
 لاقف 111 مكنم خيدايلا لا رشعم 9 اب ىوقلا لعا لاتقب 8 ملعأ نك .ك

 دي الوب .لاتقلا نونسكاي ال ىرقلا لها نأ ةيدابلا لها مهل

 اوزاتماف للاكلا ءىج نسيأ نم 6 اهتينما اذا عوووبتشف تيل ام

 | انقموي ١ نتوااغا يكن مظعا -الو .قحا * جزاك .مميا و ئثر.ماق

 الا نا اللا هر ةياجق ادهيها اخشا .[نركأ .نيقيرغلا ئا ا ءرشتي
 نأو هذيدابلا لها ىف اهنم رقكا «راصنالاو ىيرجاهملا ىف تناك 5

 - متحملا وكب قا ني ناحرلا نبع ىمرو ةّدشلا .. اًدبا 6 ةيبلا

 ه) امو. ك« 8 ناآو. 65) 1م5. ع 0 هدم. © 8 اهجو تنأو.

 4) 105. اوينج. 1لعرم ء2م17 14 ظيبر 8 ء 9. 6) 1505. مهبنجو.

 ر) 1055. ىقح. ى) امو. ع( 8 ايككاسي. #) 8 نارقلا. 2) 505.

 ممل عنو. 2) 5. ملعن. 2) 1505. 0. ١ 272) 1505. ءكأاط

 7) 8 ام. 65) 8 انتم. مذ) 2 املق. 7) 8 ©« © ىتارع م 8

 ٌقتموي ىور ام دجا, © فتموي ىرد اف ّدحا الو ٌلجا. 00م6 14
 السيو 10 ءا 21. ى) 8 ةباكن. 4 1505. ريغ. #) 8 هذط. 2) 55.

 ةفابلا (؟د10 ةرمد)) .١" 22) ل ا 0 ويقنلاو 1505: ةبقْملا»



 11 أعم

 لعا اب ةفيذح وبأ لاقو 0 راح م عتيف دلَجح م مكي

 56 0 ملغنا ىتح عراسن * لهو. لاعغلاب . نآرقلا اوني ناوقلا

 ىفلخ 8 ال 2 كامكل لقو دكيلولا ىب كدلاخ لجو -

 «“«( ةمليبسم كف ةصرفلا بلطي ةيليسم لايك ناك ىتح

 5 /ليضفلا نب رشبم ىع فيس ىع بيعش نع ىرسلا ىلا وتي

 ام لق فئتموي ةيارلا رس ىطعأ امل لق هللا ىبع نب راس نع
 252 0ع

 امك تبتبيسو * ارق بحاص متاق 200 ءىتن 0 ىنملعا

 فيك ةرظناف اولقو لجا اولق تام ىتح هلبق اهبحاص نبك

 ناكو تبقا ل ,نا هانا نآرقلا لماح هللاو َسْقِب لاقف نوكت
 0 طبع لاقو * < مناغ ىب صفح ىب هللا دبع هلبق ةياولا بحاص

 ىنيل ةعاكم و لاق املف قاحك“أ نبأو ىمبات ناب كبيعس ىب هللا

 اورماذت دق نيملسملا نم ةةّتف اذا ةلاجيلاب مكيلع نكلو :ةقينحل

 0 باكا نم دز 02 000 ها 00 جنيب

 /: نب تباث لاقو هباكحأ لجو لمحت ها عنصا « امك اوعنصأو

 دع اذكه هنيملسملا رشعم اي* مكسقنا 12 ابَسُنَب نس
 3 تك 1 0 5 2 ع 3

 حل تدك ) هحر باطل نئب كيز لتقو داللل مكيرأ ,ىتح

 لق لق فلس ىع رشبم نع فيس نع بيعش اس لق ىوسلا

 4) 105. مكارا. 45) © مترواج اه كعبا مرواح. م) 8 لعفلاب .

 2) 105. ج3فناف عراح ىنح. 4 505 :نايحل. ري 0 لضم

 مى) 8 هدص. ) 105. رظنا. 2) 1ه5. هدص. 2) 8 لاحرلاب. 4) 105.

 ء6 0 ميف' 7) 8 ىلافتو اونافتف, © اباغتو اويافنف. 7) 2 فيك.

 0) 55. نوملسملا اهيا. رز 8 قىنعر 0 ىنعاو 1505,



 ْش ع 1

 ةراسي نب ناميلس نع ةعيبر نب ©« سابعلا نب لصضفلا نب هللا

 0 #لوقي خرصي ذتموي الجر تعمس لق ريع نب هدللا دبع نع
 دلل ند اسم نعت نول خلا يعاب« نرسل ذبحلا دلع
 نب ديز لايح لاجرلا نك لق ريمع نب ديبع نع ةحلط نع
 ىقل 2.تهللاوف هللا هللا لاّجر اي ىيز لق امعافص ائد ايلف باطشل ه

 «كايندل .رثكأو * كل فرشأل هيلا كوعدا ىلا ّنأو نيدلا تكرت

 ىف ةفينح ىنب نم رثاصبلا لعأو لاجرلا لتقف و ادلتجاف مىأف
 نوملسملا لاج عتيحان 7 ىف ميق لك لجو اورماذتتف ةيليسم رما
 اهركتهو تويبلا بانطأ اوعطقف هل هورغأ رق مركسع اوغلب رّتح

 لتو تاهراجتف ميم ماب اوُمَقو ةعاجم ةاوجلاو ركسعلاب اولغاشتو رم

 [سانلا مّلكتو ةفيذح وبر كلاخو كيو رماذتو 8 ىوتملا م معن

 ىتح مويلا ملكتأ ال هللاو ل كيز لاقف رابغ هل 8# بونج 0

 اهيا مكساصا ىلع اوضع م ىّكحب هيلكأف هللا ىَقلأ وا ههموهن
 عفاصم ىلا 1 ور اولعفف اًمدق اوضمآو مكودع ىف اوبرضَأو سانلا

 و عركسع نم اهيلا اوزيح لا ةياغلا نم / دعبأ ىلا وداعا ىتح نى

 بوح متنا* .نيملسملا شعم اي لاق تباث ملكتو هحر كيز لتقو

 ا 4 هبازحألو هلوسرلو هلل ةزعلاو ناطيشلا ُباوْحَأ مو هللأ

 ه) 5زع ء000. 8لودسع 7 لل 16 8اوءاط. هلو 62 6) 55.

 راشب. مرا ناهولا و ض21عرو 710. 815ه. تهككو 9و. 42) 1505. هانم

 6) 1205. كل بكأو رك 1505. ىف. ى) 105. كدلتجانو © اودلتجاو.

 م) 8 نم..6 2) ( اولجاعو. 06 ىيتنلا. 2) (0 200. ذكتموي.

 72) 1205. مهي ناكوب. #) 8 نونج» 65) 0 هللا مهمرهي. م) 14

 يبو 2 200. و مكراصبا ارضع 7) 18 كرس 1")2ك05: ونتعللا»

 ك) 8 مكسع نبع. 7) 1505. ىقور»



 ١١ خنس ورع

 هيلع دعقي ىتح ءاوعلا هثّكخا برلمل رضح اذا ناكو كلام

 روثي لاب اذاف هليورس ىف ليبي ىنتح- عهتح ةضفتني مث « لاجيلا

 ناك ىنخلا 2:ذخا سانلا عنص ام ىار املف دسالا هروثي امك*

 رشعم اي َنْيَأ لاقن بتو لاب اًملف لاجرلا هيلع دعق ىّتح هنخأي

 5/سانلا نم ءانّمك ثعافو * ىلا مله كلام نب ءاربلا انا نيملسللا

 ديوتسامبلا مقتتاالب سماع قيال لف ا
 ةفينح ىنب رشعم اب لانقلا هغلب نيح لاقف قيل 0 مككم

 وتايطح ريغ نككنيو تايضر ريغ مئاركلا بقعاست هللو نآلا

 و اذيحش الاتق لئاقف هوجرخاف بسح نم مكدنع اف

 ب هس. . "ورلد دع 3

20-7 

 50 كام

 « مت هلتقف هرك ىف دعضوف مهسب فقيديصلا ليني ىا ىب ناجمولا

 اههفو توملا ةقيدح ةقيردل ىلا رجلا ىتح نوملسملا م

 قوقلا نيملسملا رشغم اه ءارنبلا لاعم ؟باككلا/ ةكيليسما دلل وا
 ىنحرطتل ةللاو لاقف ءارب اب 2 ذعفن ال سانلا لاقف ةقيدتل ىف ٍغيلع

 راجل :نم ةقيدحل* ىلع قَرْشَأ اذا ىتح ليثحان اهيف عيله

 ؛ةللخدو نيملسملل اهكف ىتح ةقيدخمل باب نع علتاقف مخكاقا

 لا ردع ةدليسم هللا لدتق ىآح التتتق اهيف يلع نوملصلل

 را نس لجرو معطم نب ريبج و ىشحو هلتق ىف كرتشاو
 ءراصنالا امأو -- هيلع عفدف ىشحو اما هباصا دق اهالك

 «هلتق انا ملعا كبر لوقي ئشحو ناكف هفيسب هبرضف
 ه) دبع نع قاحا نب لمح ىنثدحو لآ ةملس اس لق دي ' نبأ

0 

 «©) 8 سانلا" 85) 8 ضقتنيم 4) 8 لتمم 4) 8 لثم هتذخأ.

 6 105. ه6 (ز ةبيق تافو, /) 0 سبلا. 8ي) 105 تابيطخ.

 من1. 511م12 1181 ةصص, 722 /6) 8 لعفت. 2) 8 ءغ 14 امر 2 هال
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 انزرنز ١١ ذنس

 هدنع سلجم ىف ةيفنع نب ٌلاحرو ةريره وبأو اًممي لق معلص

 انا مظعأ ةمايقلا مي رانلا ىف سلجمالا اهيا مكدحا « سرضل

 ىب لاخرو انا تيقبو غليبسل ممقلا ىضف ةيرع وبا لاق ىخأ

 و ةيتفأع لاحر جر م حم اقوخام اهل كيل اخ ةوفنع

 سانلا ىقتلا 4ث «قح معلص هللا ٌليسر لاق أم نأ نتفرعو 5

 لاتق سانلا لتتقاف برعلا ءبرح نم اهلثم طق برح عقلي رو

 ةعاجم ىلا /ةةينح ونبي * صلخو نوملسملا مهنا ىتح ادي

 طاطسفلا 8سانا لخدو هطاطسف ىع و كلاخ لازرف كلاخ ىلأو

 لاقف فيسلاب لج اهيلع ليحت ميم 3 دنع ةعاكم هيفو

 اولبعرَف لاجرلاب مكيلع 8 ةركلا تيعنف راج اهل انا هم ةعاجام *

 سيق نب. تباث .لقف. اوعادت نيملسملا نا رق فويسلاب طاطسقلا

 | لا ةانأ تأ مهلا «نيفلشملا شعم ان مكسفنا قنوع امس
 ءالوع عنصي أم كيبلأ ه أردأو ةماميلا 7 لعأ ىنعي * ءالوه 713 لبعي

 نب دكيز لقو ؟لتف ىحع, عغيسيا قلاذج زق :ع قيلسلل ىعي*

 لاحولا دعب مرو 5 و جلاحر نع سانلا فشكنا نيح باطخل 15

 نب سنا وخا * كلام ىسب ءاربلا ماق / ءلتق ىتح لتاق مث

 6) 105. سرض, 8 درصلا 3) 105. نحضم. 4 8 تنماف.

 2) 05. 1-0 َ رفعج وبا لاق. 6) 14 6000. م20 بورح. ر/ك) طخ

 اكدر د 0 200ج رمدصلا ١١١ مزج هع دفع 1 وز 8ع 6 هنن

 14 اولخدو م:0 سانا لختو. 2) 8 هدم. 9 2

 ىرب. 7) 8 لكيبعت.. 2) 8 لحال 6) 14 ةيلر 3 2 © رذتعاو.

 ض) 82 نيلسملل. 0) 205. علاجر عغ 1001 لاجملا. 20

 105. ء6 []ذ روج الا 2 سنال خأ:
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 || خخنس 11

 هتأرما ميمت مأ ىلا هعفد رث ديدلمل ىف هققوأف دكلاخ هب رمأف

 بيتك ىلع ةماميلا ةلين ىتح ىضم رث اريخ هب «ىصوتسا لاقف

 عم ةماميلا لقا يمخو هركسع هب برضف ةماميلا --

 لق اذكه رفعج هبا لق لاحرلا هتمدقم ىف مدق كقو ةمليسم

 5 نم الجر .لاحبلا: ناكو .لستهست ىشي, ةوفنع ىب .ةءاكلب نيك 0

 :تمابيلا مدق اًملسف .ةرقنبلا ةريبس أرق. ملسأ ناك نق ةفينح لإ

 ناكف رمالا ىف هكرشأ ناك دق معلص هللا لوسر نأ ةيليسل هش

 نولاسي نوملسملا ناكو ةمليسم نم ةنتف* ةماميلا لجأ ىلع مظعا

 ةمالساب جمأ 4 ةماميلا لها , لح ملتي ادتنا_ نوجري لاحلا نذ

 هه ديئولا ىب كلاخ لاق دقو مابتكتم سانلا ءلثاوا ىف* جيقلف

 جقاصنم ىلع .سلنلاو ؛سانلا .ةةقارعل هديعوب قس ءلس شل

 ذقف' نيملسللا رشعم اب . اورشبأ مةلغينح !(ه اذ ةلقرابا قار لإ
 عام رظنفا هللا اش نا: ىقلاوفلتخلو مكودص :ةرما هللا كالا
 ةيناودنهلا اهتكلو هللاو الك لقف كيدلخل ىف خاقثوم هفلخ وهو

 ةايك ناكف ل نيلتل 3سمشلل اهوزربت اهملتحت نم اهيلع اوُشَخ
 ةوفنع نب لاحرلا مهيقل نم لوا ناك ”*نوملسملا ىقتلا املف لق
 ىبب ديح نع ةملس آس »لق كيج ىبااس“ مةللاا
 هللا لوسر نأ ةريرف لأ نع ةخغينتح ىنب نم خيش ىف قا“

 ©) 0 صوقسأ. 65) 1505. 200. ىلع. هى) ( 062. 4) ( ها

 8:0 هنأ 8 نأ. ) 105. كيلوا. 7#) 0 اًبكنتم. م) 10ه:
 لاقف. ) 8 هددءز 861406. محو 2 ختوم. 2) 0 فلحاو. #4 8

 قكوم. 7) 5زغ 0: 8ءاقلط. ه6 1251 2.39: 1205. © 58 سمشلا كل

 1220 5 مهل نيلتل 111 اهنوتم ىخكاسن نالا ) 505. 200

 ودعلا. 2) 1505. 0



 نس ١١ 15

 اولاقف ةفيذخ ىا لوم رئاس عم نيرجاهملا ةيار تناكو ءابرقعب

 اذإ انإ :ىاعلا_لماحا سثي..لاقع اعيش كشعت !نم انيلع» ءئشكت

 برعلا تناكو سامش نب ف ىب تمباث عم راصنالا ةيبار تناكو

 2لاجف ءاهطاطسف ىف* ميمت ما عم ةريسا ةعاججمو اهناير ىلع
 اودارأف ميمت ما ىلع ةفينح ىنب نم سانا لخدو هَةَلوَج نوملسلا :

 ععفدف م ةكلا تينعنف راج اهل انا لقو ةعاّكم اهعنف اهَلّدَق

 مكحملا لاقف ةفينح 5 0 قيلع اوركق نوملسملا دارتو اهنع

 مكرابدا عتمأس ىنأن ةقيدكلا اولخدأ ةفينح ىنب اب قتلا 5

 دج فادي .يراجرلا ب و هلتق هللا هلثق مث خعاس هنود لقتاقف

 نم لجر هيرضو .ةمليسم ىشخو .لتقو ةقيدخل راقُعلا لخدو»
 كيت نع ةملس اسد لق كيم نبااس ««هيف هكراشف ةراصنالا

 اعد لاق هنأ ريغ هاذه فيس ثيدح مودع قاحكسا 1 ىبأ

 ةغينح ىنب ب لاقف حبصا نتوتدعم 6-5 5 7 خعاكمب كلاخ

 ىلع ماضرعف ئبن مكنمو ىبسن انم ليقن «اولاق نولوقت ام
 رماع نب* ةيراس مهل لاقي 5 ٍهنم ىقب 1#ذا ىتح فيسلا 5

 هذهب كيرت تنك نأ لجرلا اهيأ 0ةخيراس هل لاق ةرارم ىب ةعاجو

 ةعاكم ىنعي لجرلا اذع فقّبتسف ارش وا اريخ اًذغ م ةيرقلا

 6) هع 110. «غ 14: ةماغلا  سسشا 11 8-15 21 5604

 ايار 14 ىلا 16و. ه6 ©“ ىشخ , 3 ىشخد. 6) ( اريسأ.

 2 3057 ةددنط ١ 06)2 لاك ١ ه8 ةلوح. رع) 168 8 © 2077.5

 د68 6[ ©0292 عزا © ليقف 557) 105: 200. لاق“ 2) 1505. ىعو

 560 710. 2م. 268. 6 105. 200. نم. 42) 1205. خعاكلل. ) 5

 لاق. 2# ( هدم».. 6) 1205. م20 طت5 لاقف. ر) (0 ةدلبلا.



 ١ خنس نق

 وفو ةماميلا لها ىلا هلسرا رق هتيصوب هاصوأق هان لاجرلا « ىلا
 نتسلج ةريره هبا لق الق هباجا نيح ىّدَملا ىلع هنا ىري
 مكيف نأ لاقف ةوفنع نب ُلاَجرلا انعم طهر ىف معلص ىبنلا عم

 انا تيقبو موقلا كلهف دحُأ نم مظعا رانلا ىف هسض ةالجرل

 :دهشف ةمليسم عم لاجرلا يرخ ىتح اهل اًفوحم تنكف لاجرلاو

 كثعبف ةمليسم ةئتق نم مظعا لاجرلا ةةنتف كتناكف ةوبنلاب هل

 2 لبقتسا ةماميلا هةكينث غلب اذا ىتح راسف اًدلاخ ركب هبا جيلا

 هموق نم لبج ىف ةفينح ىنب كيس ناكو ةرارص ىب ةعاجام

 اًسراف نورشعو 517 هيت ميو رماع ىنب ىلع ةراغلا ديري

 متعمس ىتم لاقف هسرعم ىف كلاخ هّتيبف اوسرع لق و اًنابكرو

 ىنب ىفانل مكب ةرتثنل انجرخ اينأ مكب انعمسءام”اولاقف انسب

 ىلا راس. رث :ةعاجم تلو عقانعا تيبرضف كلاخ عب رمق رماع

 :اولزنف كلاخ اوعمس نيح ةفينح هنبو ةيليسم رح ةماميلا

 فيرو لاومالا نود ةماميلا فرض قو هيلع اهب لحن ءايرقعب

 5 ةغينح ىنب اب 7 ةيليسم نب ليبحرش * لاقو مروهظ ءارو ةماميلا

 نحكنيو تايبس ءاسنلا فدرتست متمز# نا مويلا ةريغلا موي مييلا

 ”اولتتئاف مكءاسن اوعنمأو مكباسُحأ نع اولئاقف : تايطَح ريغ

 ©) 1205. 200. ة«مامدلاا 6) 505: ليج م) 1<؟ه5و. هرج. 4) 105.

 ءايفنسال " :2) 0 ليج لكوو" لثح موق 0.)2 300. ديفا 6

 ةسنم 5600 0  نيرشعو خذقلتب ةءمن. م) كي 012: و

 /) 05. راثل. 2) 105 اولون نيح. م 0 هدمسص 2) 5ذع 8, ©و

 14 ء6 2017.: 1؟ه5., انأ ©6000. 1251252 (105. 556 1. 3 5 4 ,.ع 8
 0:.1). ةميليسمب 111 ل0: 5ةررلع 2 ل ىب ليدحارس. 7) 1505. ءأ

 11 2 83. تابلخرو 2107. تابطخ, 14 تابيطخ. 1281 انآ 2 66



 ماع كلاب ل2 لتس ركسع 02 نم كك ١ اذا ىنتح لبيح رش

 اذاف نيتس ليقي رثكملاو نيعبرا لوقي للقملا ءعوج# ةةليبج ىلع

 ىهسنف رفعج مكركوا لو © أوجر كئارسأو جيلا اووط 0 لق رماع ىنب

 امان ا ةماميلا رفك ا ةينختلا ”مالضا نود 57 2 5

 هذعو ةعاكم اذه اولاق 1 0 اولقو 8 2وهيناف 7 0

 مءاجن نا ىلا :اوماقأو موقتوأف هللا مكايد و الف متنأو اولاق ظفينح

 [كلبقتسيل ةوءاج هنا كلاخ نظف :وب دوتأف* ىيلولا نب كلاخ

 امتا كب انرعش ام اولق انب متعمس ىتم لاقف + هنجاح هقتيلو 0

 0 0 5-5 00 9 ىنب نم للم 6 نوف 7 ا راد --

 سبحو دكلاخ لتقف 0 20 ىف حعرشاف رش وأ اريخ ادغ

 ببعد ند لاق ىرسلا لا 6 ) ةنيهرلاك هدنع ةعاكم 15

 نب هللا يح 2 ىأ نع ةمركع ن ع خئكلط نع فيس نع

 رض ىنأ نع كيعس نأ 1 نع ليبي عس

 6) 8 37 هر ط كشكل الط ميجكالا» 2) © نققود. 565 )2 ١

 اوكا ساو  /ي) 55. ضرا. م) 105. هت. ) 60-1

 تدل م) 13 (0 66 80 0 20 .: 8 جوهشناف , 1205. ور هةناق.
 2 8505 ةتوليفتسي )772  ( 00. 5 1 هوقطنيلو. 001136 111110[560-

 نر 20 لاقف م. 911.10 هدم. 8. ) © ىب . 5ءءجص لمس 1012121 نازيم

 ظربرف نأ نع هلاج.



 | نس اناس

 نيا لاقف ةقاميلا ءاج هنا هيبا ىع هئوينلا ةحلط 00

 ةلق يلج * اًملف هأرا ىّتح ال لاقف هللا ليسر هم اولاقف ةيليسم

 2وا رون هىنأ لق نامحر لق كينأي نم لق معن لاق ةيليسم تينا

 اًديحن ناو باّذك كنا كهشا. لاهم ةتبلط 3 لاعت ا

 5 لتقف رضم قداص نم ءانيلا بحا ةعبدر باّذك نكلو قداص

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بقك ءابرقع موي دعم
 باْذك نم مّْىلا بحا ةعيبر باّذك لق هنا الا هلثم ىبلكلا

 خكلط نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ل بنكو «««ريضم

 علب امل لاق عانم لجر 9 نع ريبع نب كيبع ىع ملعألا نبا

 10 لعجغ سانلا 7 رفنتساو ءايرةعب هركسع برض دكلاخ - ةمليسم

 لغشلا هب ردابو هتاوق فاخ دق ميم ىنبو* رماح ىنب ىف هل رآثب

 ميعنف م هيف رفعج ةنبا ةَلوبَح تناكف ةرماع ىنب ىف عراق اًماث

 < 1 هل هنأ معف * ميم مقا كرات اماو اهدكاتخان اهنم

 15 خم قملا ىلع رمأو هملقف ةخنسح نب ليبحرش ,كتلاخ #1 لبقنتنساو

 ةفيذح ابأو اًذيز نيتبنجملا ىلع لعجو ئموزخملا نالف نب كلاخ

 دعمو كلاخ راسف لاجرلاو مكحملا هيتبنج ىلع ةمليسم لعجو

 «) 6 هددبا02#): 2 :ىلاق "كتعءاحتا 2) ىف: 2) 105. ©« 116

 مأ١ م2) 8 للا. 2150م5. انيلا.ا1 2) 5868565 نرنلا نتن ا

 مم 722 6 /) 8 رقتساو. 2) 105. هت. 1ع طلق 8 هددت.

2 
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 ١ ؤثنس | منسم
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 لاقف هيلع او تح نم كلذ رثكف نودبري ام 4 كلذف
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 6 ىلا وجاه ىق ناكو ةوفنع نب لاجرلا راهت هعم ناكر عيبق

 ةماييلا .لعأل امّلعم متعبف ىيدلا ىف هّقفو نآرقلا ارقو معلص ىبنلا

 مظعا ناكف ىيملسملا رما نم ةدّدشيلو ةمليسم ىلع بَعّشيلو

 اًدمح عمس هنا 4م ءدهش ةمليسم نم ةفينح ىنب ىلع لذتف

 هيلع هونيعب أ لبقي مث وه نأ ءدودعوو معلص ىبنلا ةبتاكمي

 /ناكو هيلع هعبات الا اعيش ليقي ال ةوفنع نب لاجرلا راهن ناكف

 نأ ناذألا ىف دهشيو معلص ىبنلل نّذوي ناكو هرما ىلا ىهتني
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 دم ىلا بتكو تومرضحو ىميلاب ةيما ىأ نب رجاهملاو متنا

 اًدلاخ هيي نا لبق هيلا بتك رث مما هينأي تح ماقللب نبأ
 هللا ءاش نا متغرف مث ٌتلاخ «كيلع محق !ذا ةماميلا ىلا ماياب
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 ١ ذنس الالزا

 هبيرح ىل* ناك ةام هنع * رواجتو هركب وبا هذعف هيلا رذتعاو

 سلاج رمعو ركب وبا هنع ىضر نيح كلاخ بخ لاق هكلد

 ريع فرعف لاق ءةليش ما نبا اي ىلا مله لاقف «ىجسلا ىف
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 8( هاما انع عل 2 0 كلذ همرحح نم. 2( 58 سلكملا. 6 13

 010006 110. 116 خليج , 4ع7. ةئملسيم و. 14 زئملس:-ا  .ر/ك) 12065 6

 هىكعو/. 60ج . م) 105. اشف. )83 8 2) 525. نع 5ع

 2) © 200. باذكلا 7) © اهبوصب, 2017. اهموصن. #2 1505. ,

 183 6+ 20, سحر 14 ميعع نيح. «2) 8+هت. " 0) 0 [كئابتل

 م) 8 عجرير 105. ءا 14 نعجن. و) (© ىتح. 7 1:32 201: ز

 12035, هغ:اذ (روربتست و 1 موريتنسي آان 1310. جب“ اورفنتساو.



 انا ١١ نس

 ايل مهنا ثدج ةناكو اهدعب اّنبا ارح هديلولا ىب كلاخ

 انا * انلقف لق السلا مهقلا فخأف ليللا نمحت موعار موقلا اوشغ

 اولق مكعم* السلا لاب اف ءانلق نومملسملا نحو اولاقف نوملسملا

 اوعضف نولوقت امك متنك ناف انلق مكعم السلا لاب ا انل

 ىف رذتعي كلاخ ناكو اولصو انيلص مث «احوعضوف لاق 0 السلا ه

 ليقي ناك و دقو آلا /مكبحاص لاخا ام هعجاري ويضو لق هنا هلنق

 هقنع برضف همّدق رث اًبحاص 7كل هّدعت * اموأ لق !اذكو اذك

 دنع هيف ملكت باطخل ىب رمع جلتق غلب اًملف هباد قانعأو

 دحسملا لخد ىتح الفق كيلولا نب كدلاخ لبقأو هتأرما ىلع اون 0

 زرغ لق / هل خماعب ادحتعم ديردخل 56 كيلتع هل ؟ابق هيلعو

 عزتناف رمع هيلا مق لجاسملا :«لخد 1نا اًملف اًمهسأ هتماع. ىف

 ارق اًبلسم اذمأ تلتف ه ءاثرأ لق رق اهيطحن همشأر نم.« مهسألا
 0 3 37 س د نع 2 ص

 كلاخ هملكي 7 الو و كراجحاب م كنمجرال هللاو هنئارمأ ىلع توزن
 ع ك0

 ريع ىأر لثم 1ىلع ركب نأ ىأر نأ الا ىظي الو 7 كيلولا نىبا* ؛5

 ربخل هربخا هيلع لخد نأ املف* ركب قا لح لختم. ين 7: بف

 2) 4387:. هده... 6) © هده. و. 2 6) 4ي/. م10 5 عل. 20 105 -

 هت. ]دع طلق هام. 82 5 مكعم ءأ ل6 حالسلا كان:اث ان اولاق

 انلق مكعم». © كي7. اولعفف. ر) كورن. معلص ىبنلا ىنعي .

 ى) اكمو. هدص.ر 1 هدطم و. /2) 105. كلذ ىعبر 8 كل هدعبو

 هزه“ كل. )١2 1كمو:!!ىغ. "2) © هدمع' :105) ١ .1805:2600 )2 ١

 204. ىلا او ديلا. 7) كم7. ٍهسلا. 6) 11 5 825: ايرار 8 اًنرأر

 6 كاأرأو كى 7. ءأ 1077[1., 1161 سلتقأ , 70ءهعاط هده اخ2.20 ت) 7

 كنيجري الل 7 كم7. راخاب 7 8 ال لعج



 ١ خس اك“

 ركسعلا لها ناو ه اًرعش نئاغلا رثكا نم ةريوذ ىب كلام ناك لق

 هقرشب .ىأ رانثا نيلصو الا سر 4 عتمد اف رودقلا ء 8بوؤزب .6 اوقثأ

 هرعش ةرثك نم هسار يضن امو ءتجصضن ردقلا ٌّنذ اًعلام الخ ام

 ميتم هدشنأو كلذ هنم 7غلبي نا و اهرح وشبلا * وعشلا مو

 5لاقف معلص كلا, لع آو هم حقم أر رع ناك دقو هه ركذو

 كي نبا آمن «معتف  ىنعأ ةامم اَمأ لاق ناك ممتم اي كاذكا

 نط نم هضلطا ع ”ىلصسا 20

 ناك ركب ابا نأ فيذكصلا ركب ىنأ 0نب ناجرلا دبع* ىب هللأ
 سانلا رود نم اراد م متيشغ اذا ٠ نأ هشويج ىلا هدهع نم
 دام 0مولاست ىتح اهلها نع اوكسمأف ةالصلل انأذا انهيف متعمسف

 «اولتقاف ةراغلا اونتشف اًناذا 0 رق“ 2 ناو. ه اوماقت ىلا

 نب ثرامخل م8دانق وبا مالسالب كلامل دهش' 0 نع ناكو ه اوقرحو

 عم* كهشي ال نا هللا دهاع» ناك دقو «ةملس ىنب ىخا عسر
1 

 ©) 1505. عا (0 ةرعش. 65) 8, 0 ءا كي. اوقنا. 286

 مسوور 2) 8 عيفر كبي. اهنم. ه) 1ط٠ص 1311: 722.792 م. زاخو

 4 ماعطلا جضن» 1-11 ردقلا مكل م حضن. 487. نمكضنت أ

 ا حضن“ ري“ 1503. فو. 2 2) كين راستتلا مصحح نم ةرشبلا.

 ٠ /2) 105. ءهأ كوع. غاب 20 105 78 هيكل كيع/ءرأ اتت

 معناه 8 5ءن. هدد, خصر 200عد5 : هلوق ىنعي

 اعورأ تايشعلا ناطبم ريغ ىتف هثاد, تمح لاهنملا نفك دقل

 0مم كعب. بار 3, 21310ءاعع 2مم ؟عور ءمآ1. وت مهعصنر 110

 ط3:530 مرر 4 ع بال ع :عونا 02 505. غضدقم. 8721 )7 

 78 200. دب. ) لكص7/#: ةملسم“ 62) 1565.056. 2)] 800

 وم) 8 تولسي. 7 كما.اذ. د) 0 اون. 2 هكي#.اًذاو.
 3 7 اولتنقاف. 2) 6 اوقرحاو. ه0) كير. نم. دن) كى.

 هممأو ىراصنالا.

1 212 

 . ستتم... حس: تتم كاس دب. نس ا تاوو كاةتزوج + ت-+
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 اليل ١ تت

 ءاسنلا كت برعلا تناكو ءاهرهط 5 ىضقنيل اهكرتو « لاهنملا

 اققر دلاخ فيس ىف نا وكب ىبأل ريع لقو ه نياعنو 06

 - ل رثفلاو و هديقت .نا , هيلع فقحااقح .اذه ىكي ذه .نان
 لاقف 8 هتعزو الو ع ني نيس لل دك حلا نو فكك ف

 7 ىلوو هبل لاح نع كناسل 0 انكحاف ررانكا عرابر ديم

 هذعف هربخ هربخأن لعفف هيلع مهقي نا دكلاخ ىلا بتكو ايم

 نم برعلا هيلع مبيعت تناك ىنذلا همييوزتلا ىف* هفّنعر هند لبقو
 ماشف نع فيس نع بيعش نع .ىرسلا ىلا بتكو >2 «<«كلذ

 « اوماثأو اونّذا ماتا ةّيرسلا نم موق دهش لق هيبا ىع ةورع نبا
 كلذ نم نكي مث هنا نورخآ كهشو كلذ #لتم ه اولعفف ” اولصو

 همد ركب ابا ل ةريوذ نع ل ةوخا ٠ مدقو يارليعسم عى

 اا 2 ل يدلار درج ل تنك عييسر ف هينا :بلطمم
 اك ف رع اب اللاقف اًقعزا هفيس ى نا .لاقو. هلوعي: نا كلاخ
 اددلل ىلا بتك 2 «ه ىيفاكلا ىلع هللا هّلس .اًقيس. هم ميشال

 0 ا ا ل دلل نحل تنس نع بيعش نع

 ه2) 1107. لاهملا, 457. بلهملا. نهد. 51010ءآلكع 861176 4

 6) 105. ىضقتل. ) 8 © 2107. اهترهط. 4) 1205. بوركلا.

 6 5ع طر 00 اراض: 105. ةرياغنو. رز 6 قيلع: )١2( 8 هنيقتو

 105. هزيقتو كم7. هديقي. 7100. نع 0: 72 © أ كه. نم.
 2) 105. 200. اذحا. 75) كد#. هيعرد نم. 2) 2457 خل هز

 كلذ. 7) 12ه5. ًاذوو. 0 كى. جيوزتلاب.  م) 5« كم7. ةنمماعأ
 (ميعلت. 7) لك05: 200: ةالصلا. ٠ 2) 77253: 3 5ءون ةطت. ك7

 3) ل05. لعفف. 2 8,هدن. 7 105. اولعفف.. 2) 55. ماقأو.

 همز 8 من شال. 10ءعرم ءك201 ]4 البا“, 8. )2  505 رافكلا. رب) ل7

 ذجيذج ىب. )2  105. © 4ق7. ىب.



 ١١ انس اوه

 ةيرسلا . «تيفلتخاف رفعتجو .6 نيرعو :ةيبعو 6 مصاع 6
 ماومقأو اونّذا ءدق مانا كهش - ناكف ةدانق هبا عابفو يف 0

 موقي ال ةدراب 8ةليل ىف اوسبحن مهب رما و هيف اوفلتتخا اًملف اوًلْصو |

 ةاوثخذأ :ىدانف اًيدانم .نلاخ رمت ءاَدرب تانرفا كلعجو ءىل ا

 : ةتفنأت لجرلا 2اورقك اولك اذا طتاستك ةغل ىف 8تللو لاا
 قلو مونقلا نظف و هلت رب هغْذَأ جيغ ةغل 0 ىفو «هلتق «هأفد ظ

 اكلم روزألا نب رارض لتقف مولتقف لتقلا 5دارآ هنا لتقلا ” عتغل

 هللا 1 اذا لاقف * جنم اوغرف كقو جوخ « ةيعاولا : كلا> عمدو

 كلمع اذه ةداتق وبا لاقف مر ميقلا فلتتخا كقو هباصا ارمأ
000- 

 40 بلع بصضخغف ركب انلإ ١ أ ىتخ هن ىضمو 1 بضغف كلاخ ه ردوسف

 عجرف* هيلا ه عجرب ؛ نأ الا ضرب ملف هيف رع هملك قتل“ بأ

 ةكمفا 5 مأ غدلاخ 0 كا خنيدلا معم مدق | هدهيلا

 00 ةب نمور 12101. 020. مصاع نم. 6) 8

 20001 7 0 زيزعو ١ كم. 002. ©4) © لها فلتخاف.

 )0 هده. ير 1282200. ةالئطلا ب 2 جرمأ ىفو 1505. هده... 2) 102

 200. رق. 2) 163 0 (انط1 مءةعصل 162 نأ), 1ك ةباغلا للسا ال '

 كور + د, 1طن 5]5320: /تعقذ<« 111, بث, + ءا 1اطدت آكط310112. 15059

 آ8 , كي. آش 07767. اي“, 3 ها 1107. اوكفاذ» 2) ناسكو. .

 /) قع. انأفان. «0) 8 ةءافد, 105. فلا يغب هافدو, كم#. كلذف
 ىنعم. 7) 47. دلتقا. !ء203 5 5ءل. همن. 210. 0) (0 هات وب

 م) 0 هيفدا, كو#. ءفدلا نم هوّمفدا. م7) 28 501ه ن. 7 205

 ميقلا ذخغل. ى) 8 عع 28019. هزه. 4 8 اكلاخ. 0 0. ةبيغاولاب |

 لكع7. ةيعاجدلا. 2) 1عكه5و. هرج. هم) ىكعم/. هرم. تد) ةذع كول. ©"

 201. : 1505. ىصعور 8 اصعو © 0 هاصعو. ز) ك7. ناب ه) 8

 عجر. 21هز8. 226ع6 ىلاخ ىلا عجري ىتح هنع ىضرسي نأ قاف. 3

 60م 6000 جوزت ناك لو.
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 نيح «عامتجالا نع ماهنو علاورما ىف مهقرف دق اكلم دجوو

 ' انيصع انك 4دق انا عوبري ىنب اي لقو هوما هيلع ةدّوت
 0 لقت ملف 4هنع سانلا انأّطِي» نيحلا اذه ىلا انيعد ذا انءارمأ

 و ىتأتي مرمالا تدجوف هرمالا اذه ىف ترظن دق ىناو مجنن مو

 ميك 8 ةأوانمو مكايياف /سانلا هسوسي ال رمالا اذاو * ةسايس ريغب هل 5

 اوقرفتف ةرمالا اذه ىف اولخداو * مكرايد ىلا اوقرفتتف هل :عنص

 مدق اهلو هلزنم ىلا عجر ىتح كلام 5 رخو مجلاومأ ىلا كلذ ىلع

 هدتأي ,نأو * .مالسالا 1ةيعاجب عرمأو اياوسلا كرب حاطبلا دلاخ
- 

 خب ىصوأ «ا ناكو 7: :لنقي ا عذتمأ نأو بج من نم لكب

 اأو ممقلا ندا ناف م اوميقأو اونذأف ه لون متلون اذا. ركب وبآ 4

 اك هاولتقت زم , ةراغلا الا ءئىش الف اولعفي ل ناو ٍغنع ؟اوقكف

 م ولئاسف مالسالا ةيعاد ىلآ همكوباجأ « نأو نأ ا قر * خان

 70 اغلا همالا ءىش ءعالف نياهوبا ناو هنم هتاولبقأف ةاكزلاب اورقا نلف

 |00 العك ىنب نم هعم رفن ىف ةريون ني كلام ليخل هثءاجن ةملك الو
 2( 700 م2816 ايارسلا ثعبف 1. 8, 1ماءدصعل012 هدح0[غ عشق. 2 0) 8

 ددري. 7) "6252 1هلع 2 رفعج وبا لاق م. 1178, 1. و !طاتعاتكوانع ط15 ه5[

 آه 8ر م20 م:32عع. نيح ةءاجءعأ ىتح 086266 )4  (0 هدم. 6 8

 معملا اوقفتف 1.6 دصكر ا!ماعتمع0132 هدص1 6غ عصق. ركز لمس. 200. ال

 ى) آه اتي. 4) 2008. هص. 2) © عنصس 2) 8 يخاو. 47 كو#

 ةياعرب. 2 20) 4م. م70 ط5 عنتماو بجج من نمو دعم باجا ىف

 دولتقاف. 2101 4 هنءاغ 1. 14, 1ماعتمعلتو هدص164ع25. 7 105.

 ك0 فم اهيكا )0>١ ط 65 427205-- 105)2: 622. 7) 8 6

 كم ذل ةراغالا» .) كو. !اولتتقا. 2) 1205. ةليبق. 2) 5:

 ع( 8 ناف. 5 8 ه6 0 2وباجا. هم) كم. 00 ) 8 اوليقر

 0700 منابق. لل) 5. اوبأو طع. 20 اهيبأ نأ و 02ءغ الاو. - 505.

 200. مثبنتاقف , هدأ. آش 2) 105 الو. 3 85 هدم



 ١١ ذمس اناررس

 ها هّّء 5ك و هع د 5 د 5

 هملعأ من ىنتتاف هةحشلعا نا © تنكف ةصرق تيار مث رمأ الو

 انيلا دهع 25نم سيل رمأب انيلتبا ول كلذكو اعزهتنأ ٠ ىنح

 هب لعن مث ةانترصح ام ,لضفأ ىرن* نا َعَدَن مر ءهديف

 هذ و

 عننا أميخ م مهقلا باصا م نأ .القو 7 اورماذتو راصنالا 7 تمدنو

 اوعمجأف نيالا 7” مكبنتكايل ةخبيصم عتباصا 9 نأو هومتامرح ريش

 رت هب اوقحن ىتح جيلع ماأف لوسر هيلا :اودرجو كلا ةقاحللا

 رفعج ىبا لق ىاذحا 6هب دجحك ملف 0 حاطبلا « مدق ىتحح راس

 ؛ نب* بيعش نع هركذي ىبك نب ىرسلا ىلا هدب بنتك اميف

 2 ةرجخش نب 0 ةميزخ نع ريع نب فيس نع ”هثذح هذا ميعاربا
 6 خبعتما نب 0 كيوس نع * ديوس نب نامتع نع 00« ىنافقعلا

 !دلرحأ :ءبلع- لج ملف حاطبلا ىكيأولا نب كدلاخ مدق لاق ىحايولا

 «) هي. هدم.ز 14 ءأ آآ019. ان ه01عع5. 85) كي. 200. اهب.

 2) الك مو: ة21517 )3 ا رام 6 لا ملف“ 3) كير.

 لضفل 0 1205. ءه ]1 انريضحكك, 2107. انب صخب. 2

 127. 66 1101.1 مل.“ )2  27.0 مسهل 2) 1205, 14 ءأ م.

 جمركا. 111 28 ءا الورم. ان 8 ءك 000 #7) 4و7. تمربو. 7) ©

 أورمدتور ل اوهارثو ب 8301 اورمأ لو. 0) 3 (نا ءأ ىمل.

 م) كما: مسيل 7 8, © 8 425 ىتلو 2 0 مكيلتلا |
 ك) 105. ناحكلل, كم#. قاحكللا ىلعت 2 55. اودرحو. 1

 فقحلا 2) ©. 200. ةدرلا لأ نم اهب نراك نم ىلع. ة0) © ©
 1ك اهب. *) 105. هده. رب) © ددرح, كي#. ةيذج. 2) كمل

 فردا, «6) 4ع7/. ىناقفغلاا 2867) 1؟هو. عع (0 هرص. ه) 5لع آك٠03

 ءا (نر 265610 32 7ع©[عز 8 خبعتملا, 457. ةبعنملا.



 ا ١ خئس

 كلام ة لج نع 5قيماك نقلل

 عداخألا هىدلككأ ىتح نظحتلو

 زمرد لو ليلا تا 57 انتل

 عئادولا /حاطبلاب هديلا نيكو

 8 نم. 2 ناك ام لا هركي ءىت ةلظنح 8 ىب و دالب ىف فقبي و5

 ريكام هلاح ىلع ويف ياطبلاب هيلا 7بشات نمو * ةريون ىب كلام

 71 لدهس نع فيس نع بيعت نع ىرسلا نذل بنتك 4.1 حش

 00 ا ا وعملا وك زا ور اتساعا اع
 راسف #*نزاوهو اًيطو * نافطغو هاّدسا ”ًاربتسا قو ورقط نم*

 « دنرت دقو ةريون نب كلام اهيلعو نرزكلا نود حااحبلا كيري 0

 اولقو هنع تفلختو كلاخ ىلع راصنالا تدئرت هدقو هما هيلع

 ا نا * انيلا دهع ةغيلتل نأ هتانيلا ةفيلخل كهعب اذه ام

 ١ انيلا لكس ىتح ميقاذ 0 ميقلا دالد اتأربناساو ةخخاربلا نم .رم انغرف

 ىضمأ نأ لا دهع دقف اذه مكيلا ىهع عكي نا كلاخ لاقف

 باتك هل 55 ىنتأي ر) هم هنا ولو رابخالا ىهقنق ىلاو ريمالا انأو ؛

 2) ]120[ كيكو 5ع0 0-10 1.1252) ( لخ )ا 505. ىتلت و

 ]ةءنغ ىتنحلكا. 2) 8 ادلاخ“ ) 165. « 8انيلا. ركر 8

 عاطبلاب. ى) 1كم5. هدض. '2) 8 هدم. 2) ( ءا كي. ىقبر 15.

 ىقفب ناك. م) كي. 200. مآ. 7) 4كي7. بسات امو. 272) 8 هاتر

 2000 عنسصي ام ىردي ام. 2) 1205. ليهس. 0) 5. 8-0 رض) كل

 وسيع ) كيع/. 022. ) 55. ربقسأ» ؟) ( كسا. .2) لكع/.ابينغوو

 105. 200. ياسو. 2#) 8 كيوت. ه) 1505. هت. لق. 20) 56

 610 الب نع. د) نطق 4+ 5عوو. 105ءاتأ ع 2101. : كد. 011001164

 انيلا لهع كقف. رب) 1205. هدج.ز كم#. هدم. ىتح ميقنو م10 خخاوبلا

 طقطعء6 ةعاربلا © م0556 انيلا 200. لمعت ابي. هت) 15058. ىكي مل.

 هه) كه. 200. ىل.  ةذ) 8 كه 14 تاب .



 ١ خس اذاللا

 ءةمارك الو ةدللاو ال لق رث دهشي ل هينف رظنف باتالاو هوم
 تنأأ لاقف ركب ابا أف ةحلط بصضغذ 4#هاحمو باتكلا قوم رث

 عم ءاّدهشو تكسف ىل ةعاطلا نا زيغ ربع اقف ربع ما ريمأل
 هعمو عرفألا ىضم رث ةماييلا مىتح ءاهلك كماشملا دلاخ
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 ١١ زعتس ا.ه

 ماثأ هلالا دنع همكاذلو هلنقل هحالس نوذخأي مل ع
 4 مام ءةاراحلا ىلا ريسي ىتح ةىنتاف انأ الو ىنيد نيد ال

 نب هللا ديع نع قاحما 6 نبا نع ةملس اس لق ديح نبا اس

 :لاقي هيلع ركب أل ناك ريما عم مالسالا ىلع هضعب تبتو اراقك

 دياولا ىب كلاخ راس ايلف 7 ةتراح ىنب دحا موجاح نب نعم هل

 نمب * ريسي نا وزجاح ىب ىعم ىلا بنك هباككأو ةحيلط ىلا

 فلخ ساو مراسق دلاخ عم ميلس ىنب نم مالسالا ىلع هعم :تبق

 فحل نميف فحأ ناك دقو ورجاح نب ةقيرط هاخا هلع ىلع

 (07نبأ وهو ىزعلا دبع نب ةرجش وبا ةذدرلا لعاب ميلس ىتب نم

 لاقف ءاسنكلا

 واهتيأن مول الئاس هاهنع ثنك امك «رمارم ةءادغ اًنع تَلَأَس :« ولف
 اهتيضقف ةجاح ,”ءاوجلا ةادغ مهواقل ناكو رهف ىنب ءاقل

 ايدك اك 1 ءراص ةح هىعطلا ىلع ىترهم تاجرعو ىف مالا

 اهتيدهف اهردص ةنلا ص0 هكيرأ يمك نع تدص ىع اذا

 ه مالسالا نع ترا نيح 0 فرحا دقي وب لاقف

 «) 8 مكلذلو. 0) 0 مهنم. 0 8 © 0 ةاغطلا. ) ©

 ماهس 2 ل505: عيا. كر 1505. هرضنا مرا ةرحاجم. /) 5ععاتتع

 قالوا 1 اماما ا ب ةيراج-. 2) 1205. نم عم كبلوا ىلا.
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 خنس ١١ 0

 زهظ ىلع ركب وبا هلمح ه«ىتعأو ىلجأت راقكلا نم كترا نم داهج

 جلاوما ذخأي ٌقرملو ملسملا سانلا ضرعتسي 0 اًحالس هاطعأو

 ل

 ةفيرط ىلا بتك هربخ ركب ءابا غلب املق 5 ءاثيملا قا ن ةبكك

 ءىنلعسيو ملسم هنأ 2 معزي ىناتا ةءاجفلا هللا ودع نأ د دأ 5

 ىهتنا مث ةعالسرا وك مالسالا م نع كقرأ نم لع أ

 ملسملا سانلا ممكما نك هللا ودعا ناقل نقيا ىلا لا

 كعم نمي عسا رسف مقانم هفلاخ نم لتقيو جلاومأ ذخآي كتم او

 لبنلاب ايمرلا نيب تناك بدلا ىقتلا املف رجاح ىب ةفيرط

 نم ةءاجفلا ىأر املف ب 5 سب 7ءاثيملا نأ ىب ةبدك لتقف

 تمذا ىتم ةرمالاب ةيانا كفا اائ لاو ميرص لق كحل :نيقلشتلل

 عصف ًةداص تنك نا ةفيرط هل لاقف هريما انأو ركب ىنأل ريما
 ع ,ءامدق اًملف 1 دعم حركت كولا قلل ىلا "يم قلطناو

 عيقبلا اذه ىلا هب برخآ لاقف هرجاح نب ةفيرط ركسب وبا رمأ و

 هفذقف اًرن هل كقوأف ىلصملا ىلا ةفيرط هب ير رانلاب هيف هقرحن

 تا يلع نب فافخ هفو 0 خبكن نب فاقحخ لاقف اهيبف

 عنص اميف ةءاجفلا

 ©) 0155م 710 عانت حالسب. 6) 8 اتيملاو ( ىنتملا. 0036 5«-

 نان سأل 20 52و. ءاتنلا 11-12 هدم. 8. ) وأ 262) 55. معزف»

 6م ىنلاسو. ر) 1505. نم. ى) 1505. هان 7 شلل 6
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 باك ةيحح

 ل خادم ارو

 « فيس ىع* بيعش لاق ىرسلا لق ««خليل نيرشع نم وكاتب

 نأ رعانو ءاوجلا ثيدصح .نم ناك الق بوقعي ناو لنهس نع
 تي لاقف ركب نأ ىلع مدق ليلإاب دبع نب سابا ةءاجفلا
 فلاخن هما ةمأو اًحالس هاطغأف ةذرلا لغا نم تكش نمب رهو

 هدا ىبا هدب تعبد وصلب لرديز ى حوت نيفلطاا ١]

 لك ىلع ةراغ اهتشف نيملسملاب هرمأو ديرشلا ىنب نم © ءاتيملا

 /مةفيرط ىلا لسرأف ركب ابا كلذ غلبو نزاوو هرماو ميلس ىف ملسم
 دبع هيلا ثعبو هيلا ريسي ا عمج نأ ]زر درمأي وزجاح ىبا

 لعجن هابلطو هيلا اضهن مث لعفف انوع + ىسامل سيق ىب هللا

 ,”برهو ةبج لققف اولتتقاف ءاوخل ىلع هايقل ىتح ايهنم نولي
 هب مكقف ركب أ ىلا هب ثععب مث هسأف ةفيرط هقحلف ةءاجفلا

 بطح م ىلع ةنيدملا ىلصم ىف م أران هل دقواف رماث ركب ىأ ىلع

 دي نبا اماو رفعج اوبا لاق ::كاطومقم:.:اهيف دب. ىمر.ارثا ريثك

 نع فاح نب دمح نع ةيلس نع ةءاجفلا نأش ىف اس هتاف

 ؛ةبىاب نم ”» لجر ركب ىنأ ىلع ملق لاق ركب ىنا ىب هللا دبع

 ليلإاب ىبع ىب هللا دبع نب سابأ وهو ةءاكفلا مل لاقي ميلس

 ثدرا دقو ملسم ىلا ركب ىنأل لاقف فافخ نب «ةريمع نبا
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 لك ١ فس

 جيف ةرئاس تدعصو برخاب 5 جترمأو هترمذف اهيلا اولونف « ةفرق

 ءاوعكشتو اهل اوعيتجا ىتح كلاخ برح ىلا «#وعدت تبوصو

 00 1101 ثناجس لك قع مادرشلا مهلا * باتو. كلن نع
 نوكت تناكف اهتقتعأت ةشثاعل نعقوف ةفرق ما مايا # ع

 نهيلع :لخد معاص ئنلا ناك دقو اهموق ىلا نععجر رث اهحنع

 58 كانغت تدحلا .قالك جينتست نكادحا نأ لاقف اموي

 رفظ نيب ماميف ترتد رآثلا كلذب تببلطو تدترأ نيبح كلذ

 هلل لع كقيضموت اكلك انهبلا عيجبتاذ اهيلآ عيجتل 7بءوذلو

 كلذ * غلب املف ءئىطو كسأو ميلسو نزاوو نافطغ نم ءايحالا

 ءامدو ةقدصلا ذخأو رآثلا عيتت نم هيف وه اميف وهو « اًدلاخ ١

 اهنأش ظاغو اهرما فثكتسا كقو ةأرملا ىلا راس # جنيكستو سانلا

 ىلع ةفقاو ضو اًديدش اًلانق اولتتقاذ هاهعامج ىلعو اهيلع لزنف

 ختام هلف اهلمج سخا نم لاقي ناكو اهوع لثم ىفو اهما ليج

 رفعج وبا لق م ئساخ نم تاقويب فتموي ثريبأو اهّرعل لبالا نم

 اا

 هه

 لاك نم 7 سانا 8 كيش و ملغو و ةبراضو « منغ نم 0 3 15

 اهولنقو ةورظعف هينا 1 لاع عمتجا ىتح اليد جلانق ن

 ا وثا ىلع مدق : ميغلاب تعبو للجر خدم اهامح لوح ل

 2 د0 ةخفرقو ليخ 2) ]46116 ذل وز 6 مهترقأو. (ه>1. إذ
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 ظن 1.

 « نينت الو هللا رما ىف ٌِج نونسكم مه نيدو ايقنأ نين

 2هريغ هب تلكنو هتلتق * الآ نيملسملا ءلَقَق 5دحأب .نرفظنت' الو

 تلد "خلدا نأ ورك قع مهداض وأ هللا اح نح هتالوسلا ىو

 عجريو بوصيو ةاهنع كعصي اًرهش ةخاوبلا ىلع مات هلتقاث اًحالص

 ةهحخاضرو ةدطمق نم عنمو قرخأ نم مهن *كثالوا بلط ىف اهيلا

 هباحصأو ةرقب مدقو لابأل سوور نم هب ىمر نم مانمو ةراجخلاب

 اونيكي رن منال هباصصأو ةنييعل ليق امك هل لقي رثو اولزني ملف

 نع بيعش اس ىرسلا لاق « لعف اولعفي رو ٍغلاح لثم ىف

 ىلا نافطغ لالف تعمنجأو الق بوقعي ناو 1للهس ىع* فيس

 1:0 فو ركب نب ةفيذح نب كلام ةنبا ىمّلس لمز م اهبو هرفظ

 ما تيناكو ردب نب م نالف- ىب ةعّيبر 0تنب ةقرق ما اهب . بت

 0 شارو ةمكحو ةفرق هل تدلوف ةفيذنج نب كلام كنع ةفرق

 «اسيفو 4ةءامحو راع 8 رسفزو اًحبعو اًكيوشو اًنيَصحو الصزو

 نب * ةنييع راغا موي معلص هللا لويس هلتقف ةمكح اًماذ ايل
 !ةكلت تعمتجان ةداتق هبا هن هلثق ةنيدملا 10 حر ىلع 0 نصح

 ما ليج * اهدنعو ءاهّما ّرع لثم ىف تناكو* ىملس ىلا ؛لالغلا

 ©) 8 ىنتو (ن نكنن. 05) 1205. 200. نيكرشملا نم. 2 105.

 200. نم. 4) 105. م20 215 تلكت. م2) 8 تّييحار © نتيبيحا.
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 01 !١ خم ديب

 < هنم كلذ لبقف ملسا مث علسأت كلذ نم ةمقلع « عنص اميف

 نع ةرمض قياو ورمع قا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا اسو

 لها ةخييزف كعب رماع عند 2 < 0 هيناعم © لتم يري ىبأ

 هيلع عياب ام ىلع جعيابف هنم انِجَرَح اميذ لخدن نولوقي ةخازب
 ىلع عيديأب هطعأو ةلبق ءّيطو نافطغو دىسا نم ةخاوبلا لها

 1 نراه قو. قافطغا هلو كيسا #ومأ تلح نما لايقبل هو مالشألا

 اودعو «اولتمو ةاوقرح نيذلاب دوتأب نأ 8 الا ,ءئط الو* ميلس

 الا جنم لبقف هب هوتأت هتدر لاح ىف مالسالا لها ىلع

 0 مالسالا 32 وى ىنيذلاب لكمو عقتوأ دعم ًارفنو ةرهبه ىب رق

 عسكنو لابأل نم هب ىضرو ةراجخلاب كو دوا هوت

 مدلسالا 5 هو 0 دعي تليق 3 ىنب نأ 1

 و قلتو ىحلا "نما لبا: لل ىقأو صبرت

 ” فو خ*لنق قلك : غتلنقف نيملسملا ىلع ادع ندب 5 ىنوعيجي

 فيس نع بيعش اس لق ئرسلا امه ««هباكتأو هةبقب كيلا

 ام كدريل تلاخ ىلا ركب بأ بتك لق 40 عفان نع ورمع ىا* نع

 هلأ ناف كرما ىف هللا , فنثاو اًديخ كيلع هدب هللا معنا

 2) 505. عنصي. 26 عنم. 2 ل6 | هر ظ ةيضاعم

 ©) 105. ليقاو. ري) 1كمو. هدم. الل مي) 8 هدم. /) 8 300. ىلع.

 2) 8 أفرح. 2) 8 ايفر 10 التم وأ. (,2) 1ظمه5. هدص. ه) 8

 لتقف. 2 ) 1555. 200. و اريعز. ©هصك 1ه 794, 10. ه) 13 نيملسملا

 َم) آ205. ىجخويو 5 ع 9) 25 نع ىبنلا. 7) 105 ىقولاسو 5
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 ىنلاس.. ) 516 05. م.و 505. ىلوبيجك 8 ىليجك“ 2 1 علتقف, 105.

 متلنق دقو جلنقف. 72) 8 ثعبو. 2) 1505. درفن. 20) 8 ه2 0
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 ١ زملاس م1

 رماعو ميلسو نزاوق ةدر هركذ

 الق هللا ىبعو لهس نع 5 فيس نع* بيعش نع ىرسلا اسد

 عنصت ام اورظنو «٠ ىرخا اورخأو الجر اومّدق هتاف رمع ونب اما

 2 ناك متداسو تدق ىلع رماع ونبو قب طيحأ اًملف نافطغو كسا
 اد

 5بالك ىف هقالع ىب ةمقلعو اهنالا نمر" كعك قا ةريبغا نك رش

 معاص

 ىبنلا ىفوث املف «ماشلاب فحأ ىتح فئاطلا يك سعب اي]تيارو#

 اك امدقم / بعص ضد اق ركسع ىتح اعرسم لكتففا معلص
 تا 3 عءاس ع

 اهيلع رمأو ةيرس هيلا ثعبف ركب مابا كلذ غلبو * ىرخا ارخومو

 ٠0 نب ةخبقلع ىلع 7 يع ىنح رس عاقعت اب لاقو ورع ىب عاقعقلا

 فشلا * ءافش نا ملعأو كلفت وا: ل هذخات نااكدعل كالا

 ل راغا ىتج ةيرشلا ل53 جرخت كدنع ام عنصاف ا صوخلا

 فستتاف هدلوو هله ملسأو ةيضكارم عقبست هسرف ىلع عاقباسف

 ه خيقلع 67 اونوكي نأ هناجوزو هدلو دحكخغفغ ركب نبا كع : عب

 انبتذ ام اولاقو كلذ ةالا و هغلبي م ماف رادلا ىف نيميقم اوناكو

 «) 8 ربخ. 8) 105. هده. «) 1205. الجر. 0) 8 ع6( 002. <6) 8 هع

 /) 14 ةباغلا لسا 157, !* ةعيبر ىب بالك, 564 14 0767. 11, ا"
 ءا 1طص 220ه /ع48© («00لع»ع آ.عا0. آد 7. ةيقلع) 735عدأ بعك م الأ

 6000 72 وبأ كلذ ىلع علطدو. /) 1505. ربعت, 8 ريعت. 2) ©

 هيلا 6 65 0. 0 ضوخل سفنلا و 8 صرخ سفنلا , ه4كي#7. 27و مهو

 1 سول سفنلا. 1710. 7:ءزتادع 2من. 1, # 2.9. 42) 55, لح.

 7) © 200. مل. 270 50. لاجيلا نم 105. لاجرلاب. 7) 1505. 204. ىلا

 وعل ءىمصانتد ء«م0نء عصر 710. م. 263. 6ه-) ( هيلع. ض) 15035. رثو.

 0) ىا/ل#. -» معها دعأ 20 ثط٠اد 8ءاتج. 0همك 14



 املكح | زخم

 ناجرلا تبع نع عذجلا نب +تباث .ىب كيعس نب هللا .«دبع نع

 كلاخ بصي ما لق اضنالي خلد نيش نم نوعا بعكا با

 لقو ةزركم كسا ىنب 3تالايع تناك اًذحاو اًلّيع ةخاوبلا ىلع

 ءريذف نيب سيق تالايع تناكو ٍملَقو بقآم نيب بوقعي بأ

 ىلع ةيشخ مالسالاب اًعيمج اورقأذ اومزهنا نأ هن ملق طساوو 5

 ىندح ةكلط ىضمو نامالا اوقكتساو هعيلطب اًدلاخ اوقثاو ىرارذلا

 بلك يف ةاييقم لوني رثو ملسأت و عقنلا ىلع * بلك /ىف لون

 اًدسا نأ هغلب : نيح كلانه همالسا ناكو ركب وبا تام ىتح

 ىنا ةرامأ ىف اريتعم ةّكم نك يرخ رث اويلسا دق اًرماعو نافطغو

 ام لاقف ةكلط !ذه ركب أل ليقف ةنيدملا تابنجب رمو ركب 0

 ى* ةجلط ىصضمو مالسالل هللا هاذه لدقف هنع اولخ هب عنصا

 لاق فلختسا نيح 1ةعيبلا ىلا* رمع ىلأ مث هتريع ىضقف 8 ذكم

 اي * لاقف ادبا كّبحا ال هللاو تباثو ةشاّكع لثاق تننا رمع هل

 رو ىديب هللا امهمركا نيلجر نم «مهت ام 7”: نينموملا ريما
 نم ىقب ام معّدُح اي* هل لق رث رمع هعيابف امهيديأب هىتهي 5
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 ١١ خنمس أملا

 نب ديزي ىب ةحلط منن تينا نع .قاك نياددتكا ىتلح

 نم ةافربخا >لق .ةبتع“ ىب هللا دبع فا قجددللا!ىيبع# نك قل

 نيضتي لبكح هقنع ىلا هاذي ةعونج نصح ىباةنيبع ىلا رظَن

 كناميا ىعب ءترقكأ هللا ودع ىا نولوقي ديرجلاب ةنيدملا ناملغ

 ةنقحو ركب وبا هنع زواجتف ظق هللاب تننمآ تيننك ام هللاو ليقيف

 0 0 فيس نع بيعش * امد لاق ىرسلا ىنثدح «“«دمد هل

 3101 كسلا لوم الجر نوملسملا ذخا لاق فسوي نب لهس

 انثذَح كلاخ هل لاقف ةكلط رمأب اًملع ناكو هرمغلاب دلاخ هب

 52 مدخلا هب ىلا ماه نأ. معرف ملل: ليقتي اما نحو هل

 10:قارعلا انتكا نغلبيل < ماوعأب 7 مكلبق ىمض دق <و ماوصلا كَرصْلاو

 ىنيأ نع فيس نع ببعد امد لاق 1: ىرسلا ىنتتدح هي مأشلاو

 نوفل ”: رمغلا لحأ ىو انملا لاق. 2يكتبغ نسب كيعس بوقعي

 تاذ اخر اوعنصت نا ترما .لق رث ةكلط يف «ماق ةخاوبلا

 ىبع رث ىرف نم اهيلع ىدهي ىمر هنم اهب هللا ىمزي ىرع

 ةرصن ىنب نم نيمحهدأ نيسرف ىلع نيسراف اوثعبأ لق مرق هدونج

 فيس نع بيعش آند لق ئرسلا اس ت7 نيتعيلط ةملسو وه

 4) كم5. هم. 82) © مل. 2 © تريفكر 8 204. كلام #4) ©
 بيد نع فيس. 6) 25. رعلا قب رو 15605: اميق. 2260 2
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 را ١١ ذخنس

 نأ ىرا الف متيبا «ناو عيطنو 5 ملل ه« عمستسف اهلاوما فخا

 هركف رماع ونب هلوحو نق ع / ترفكا وربع لاقف ءمكيلع 2 عمنجت

 مكندرنل لاقف رش ىف ةرغنيف 8 هتعباتم اورفكيف و عتعباتع حوبي نا
 اًحءوم مكتيبو انتيب اولعجأ مالسالا هما نم نأكو مكتتيق ىلا

 مال 1 1 يوما يب اننوكتو  بوعلاب ةاندجغاوكأ وربع لافت

 ا كل بانر را عيا يحل 0 يول متع طيأو الاارد

 لاق قاحكحا ىبا نع ةملس امد لاق كيج ىبا اس هه جيبخأف

 هيلع هعياب ام ىلع هتعيبو رماع ىنب رما نم هدلاخ غرف امل

 ركب ىأ ىلا مامهب ثعبف ةريبع نب ةرقو نصح نب ةنيبع فثوا
 وهىق ىنا هللا ليسر ةفيلخ اب ةرق هل لق هيلع امدق واًملف 0

 اللا نع ومع ىرعا يفاظملا قطة لق"ا# نما لو اقلام تننك

 ورمع ركب نبأ امدخ لاق «هتعنمو هتبرقو هتمركأت ن رم دق ةداهش

 ىتح ربخل هيلع صقف اذه رما نم ملعت ام لاقف صاعلا ىبا

 كر كبسح "ةرق هل لاق ةقدصلا رما نم هل لاق ام ىلا ىهتنا

 زواجتف هل غّلبف تلق ام لك هل غّلبأ ىتح هللاو ال لق هللا ؛5

 لق ةملس آس لق ديح نبا اس | «دمد ٠ نقحو ركب هبآ ءدنع

 ©) 5. عمدبنف. 6) 8 ءا ( هله. 6) 8 ناك. 4#) 8 عيجت

 را ر/) 8 ترفك. 83) 505. ختعيابم ٠ /) ( هتعباسدو و
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 مهب. ؟) 5 نأ“ 2 لك هدي هرصت )١3 ١ © كنون 2 عم
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 أ
 ش

 | دس 5 امد

 ودلأسو شيرف هب تفاطأف ةنيدملا مدق ىتح راس رث «صاوخ الأ*

 مكيلا 4ثيهتنا هثيح ىلا ةابك نم ةركسعم ركاسعلا نا مربخأف

 ىف ورمع نم اوعمس / ىذلا نم * ءىش ىف و ءاقلك رف وربع

 ام لاقف مدوبيجج ملف متنا ميف ليقف اوتكس نم ريع اند املف
 ىبا اي :هللت لقو ةحلط بصغف هيلع 2 رةرلخ ىنلاب يللا

 / نظأ ىكلو هللا الأ بيغلا ملعي ال لق بيغلاب انبختل باطخل

 ,« اذهب اورقي الا 1 غفلحأو برعلا نم شيرق ىلع انّيوْحَأ ام متلق

 : ىلع مكنم هللاو انا ةلزنملا هذه اوفاخ الف لق تقدص اولق رمالا
 رشاعم نولخدت ول هللاو مكيلع برعلا نم ىتم .فوخا برعلا

 ىلا ىضمو جيف هللا اوقناف مكراتآ ىف برعلا هتلخدل اركج شيرف

 امد لاق ىرسلا ادب كروكي ىا. ىلا كفرضنا رق لع ملسف ورمع

 وربع »لين لق هيبأ نع ةورع نب ماشم نع فيس نع بيعش

 15 نب ةرقاب معاسص هللا لوسر اناخو لعد نا نم مفرصنم 0 نقاغلا نبا

 نع 2_5

 عئانغأ نم رماع ىنب نم ركسع هلوحو ريشفق نب ةملس نب ةريبغ
 اذه اب لاقنف ةرق هب الخ ةلحرلا دارا املف هاوتم مركأو هل جبكذف : 1-2 210 0 ه2 تقع 10

 نع 9 -.

 نم اهويتيفعأ « متنا ناذ ةواتالب ماسفن مكل بيطت ال برعلا نأ
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 م1 ١١ ' دس

 نزاوو نافطغو كسا 6 ىجب كوفو هيلع تمدقو «هيبع الو هل

 أ ىلا ماهزوحن «ديز ىب* ةماسا ةعاضق ثوفو 4 تقاتو هءّيطو

 نم ةرشاعل ةكلابو و هوجو ىلع اولزنف ةنيدملاب اوعيتجان ركب

 ةاكزلا نم اوفعي نأ ىلع ةالصلا «اوضرعف معلص هللا لوس, ىفوتم

 نوديرب ام اوغابي ىنح كلذ ليبق ىلع جلونا 2 نم م عمتنجأو 5

 ساّبعلا الا لإن هنم لينا الأ كح! نيملسملا هرجو نم قبي ملف
 ناك ام الا ْمُأَلَم هيلع 8 عمجا امو بخ دربخأت ركب ابا اوتأ رث
 اوبأو ذخأي* معلص هللا ليسر ناك ام الآ ىأ هنأت * ركب ىا نم

 ٌىسلا ىنقدح « مئاشع ىلا اورياطتف ًةليلو امري ٍهَلَجَأو ” مدرف

 هفرصنم رقيج ىلا صاعلا نب وريع ثععب دق معلص هللا ليسر ناك
 لبقأف نامعب ورمعو معلص هللا لوسر تاف هعادولا ةجاح * نم

 توملا ىف ىواس نب رذثنملا دجو نيوجلا ىلا ىهننا اذا ىتح
 6 سا 3 2 . - هر 300 ا

 راقعب قدص لق ىلع الو ىل رمأب لم ىف ىلع رشأ رذنللا هل لاقف

 ىف راسف هدنع نم 12ج مخ مت* لعفف كدعب نم ىرك خفق لص 5

 00 ا ا تاملاو

 «) 1205. م20 طق دارا ثيح انلعجكاي. 0 انلعغ 8 انلعكل.
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 | خغنس امك“

 2 ءسبجخ ايثار: ديف ةلايكي مفك نكانف رمأ مكهد

 فلاح .ءيظو  نافطغو نسا. .نيبا ناك دفا بوعي ةىيراسقل ا ١
 نافطغ تععمتجا معلص ئنلا ثعبم «لبق ناك اًملف ةّيلهاتل ىف

 مايمع ديعصلا ىه.اصرب نساصسإا ءلس ل
 5 7 عباتتو نافطغ نيبو هنيب ام عطقف فوع كلذ هركف م اهتليدجو

 قفلج كا ءىط ننإ نييلل كك فرتع ليسرب لل ل
 تام املف نافطغ ىلع كلذ ٌكتشاو جرود ىلا اوعجرف مترصنب 4 ماقو

 فرعا ام لاقف نافطغ ىف نصح نب ةنيبع مق معلص هللا لوسر
 دكجمل ىتاو كسا ىنب نيبو اننيب ام عطقنا كنم نافطغ دوحح

 ؛ه نال غدالاو ةجلط عياقمو .ميدقلا ىف انتيه ناك ىلا نذل

 نشيرق نم :ةايبن عبقن/ نائم انيلا .بخا نيفيلتل ,نم ايبق عب
 املف اولعفو لعفف ديار ىلع ئقباطن ةجلط ىقبو دمح تام دقو

 نانسو ياضقو رارض بره ةكلطل :ةقباطملا ىلع نافطغ تعمنجا

 ىنأ ىلا ىسا ىلع ضازخيم ييللرصا لصد مق ناك نينو

 ؛5 «”رذخناب هورمأو * ربخل ركب ايا اوربخأف هعم ناك نم ضفراو ركب

 ممعلص هللا ليسر سيل * اًدحا تيار اف روزألا نب راض لاقف
 اب ةربخت اينالتو هربخأ انْلَعت* ركب نا نم ءاوعش برحب الم

 «) 105. ءغ.8 فائتكالاب», 0 فاسكالاب. 682) 109., (0 © ]8ع0غ
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 امكز ١١ ةنس

 ةوبنلا ييداذ معلص هللا ليسر ةايح ىف ةحلط ٌكترا لق ىدسالا

 ىف كسا ىنب ىلع هلامع ىلأ «روزألا نب روض معلص ّىبنلا هّجوف

 ةكلط اوجّشَد لترا نم لك 4ىع كلذ ىف «مايقلاب ةعمأ. كلذ

 اذ ءاريمسب نوكرشملا ءلزنو / تادراوب نوملسملا ءلؤنو وفاخأو
 ةريسللب رارض مع ىتح ناصقن ىف و نوكرشملاو ءاَمَث ىف نوملسملا لاز#

 اهبرض ناك *ةبرض الا* اًملَس هّذَحَأ الا :فبي ملف ةجلط ىلا

 ىلع مو نوملسملا قأف ساسنلا قف :««ىعاشف دنع ابنق ةرارجلاب
 خيرضلا كلتل سانلا نم سان لآقو معلص 0 يبن توم ”هربخ كلذ

 كلذ ؟نم نوملسملا ىسما اف ةحلط ىف مديحي ال السلا ّنا
 هرما راطتساو ةحلط ىلا سانلا ضفراو ناصُقتلا اوفرع ىّتح ميلا 0

 لسرأو انئازاب لون ىتح «ىمّدِحلا فوع ” نيرامخلا اق لبقأو

 ةليدج نم ىجم نأ ئئاطلا مال نب سوا نب ٌةمامث هيلا
 8 ودنا رستألاو * ةدودرفلب «:نحصتفق رم مكبفد نان ةئايميخ
 نان ؛0ثوغلا 2لَح ىجم نا ”كديز ىب لهليم 55 0 لمرلا

 ©) 8 نوسالاا 5) (0 هيماو. 4) 0 200. ثعبو. 4) © ىلا.
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 |١ زئذس اك

 نوكيس هنا هللا ملع ىف هنا نظا ةنييع ةلوقي لق «هاسنن ال

 هللاو اذهف اوفرصناف !اذكه * ةرارف ىنب اب ءاسنت ال 4ثيدح

 انرمأت اذ ام ول و ةخكلط اوشغف سانلا مزهناو ماوفرصناف باّذك

 وشغ نأ املف راوثلا هتأرمال اًريعب ايمو هكنع ةسرف ثعأ ناك كقو

 ةاجن رث هتنأرما لجو هسرف ىلع بثوف 8 مق انرمأت ايا نولوقي

 وجنيو تلعف ام لثم لعفي نأ مكنم عاطتسا نم :لقو اهب

 هعمج ضفرأو مأشلاب فحل ىتح 1ةيشولل 6كلس رق لعفيلف هلفأب

 جتداسو عتداق 7 ىلع مهنم اًبيرق رماع ونبو هنم لتق نم هللا لئقو

 هللا عقوا اهلف لال كلت ىلع نزاوو ميلس نم لثابقلا كلتو

 ؛هانجرَخ اميف ّلْخَّدَن نولوقي » كثلوا لبق عقوا ام ةرارفو ةكلطب

 «انسفنأو انلاوما ىف ههمككل ملسُدو هلوسرو هللاب نمونو دنم

 نم تقرا ىمو نافطغو ةنييع دادترا ببس ناكو رفعج وبا لق

 قربخا لق ئبعح اد لق مديعس نب هللا ىيمعا اند اما ةرل

 ”ةكلط نع فيس نع بيعش اسد لق ىرسلا ىنتدحو 91 فيس
 1 نالفأ "نب ءةراع قع ىدسألا ةعيب "نك ”ييبَح ملعألا 5 ىبا

 ©6) 1ه5. سني. "'2) © هزه. 232505. 020. )4  6 اة 6
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 امك» لإ ةخنس

 ا

 نيذلا ميقلا ىلا « هب ضُمأو نيقيرفلا دحا ىلا ضم كباكصأ أر

 دبع ىنتدحن هفنكم نأ نع ماشه لق 65 طشنا علاتقل م

 ىسا ىنب ليخ ىقلت تناك ءئط ليخ نأ 4# ديوس ىب مالسلا

 نبا انثدحت ه«ربكألا لحفلا ابأ ىّتكت ىّتح >مكتلتاقيل ٌلهشا

 لكددتما نيجلدللا .ةبعا ىكندللا كليبح- نوع. هناك نسب, كيوم نبأ

 ىف ةحيلط عم ةنييع لتاق اولتتقا امل و سانلا نا* نكّدح

 دانك او 6 فيلم ةجلطو اكيد لامك ةراوف.ىبا نم ةقاجتس م

 ايلف نولتتقي سانلاو هل ابنقي* رعش نم 12 تيب ءانغب* هل

 كءاج له لاقف ةكاط ىلع رك ّلاتقلا سرضو برخل ةنييع تزه
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 نم ىلع نويصيرتيو نوعمتسي ابيرق ماتداقو هتداس ىلع رماع ونبو
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 هللا ىقتي نا هيلا فهعو مالسالا نع عجر نم لاتقل متعب ىنميف
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 7,نينسسلل لاقو نوكلاخلا ميك تمم ناقأ الحلا كلبق نم ر ربل

 تام ناقأ د هلبق نم ت10 قق لوس الا قبعات 0

 رضع 57 هيبقع ىَلَع ٌبلقْنَي نمو مكباقعأ ص ب لتُق وأ

 انيك يبي( ابنا خال نمف نيركاستلا هلأ ىزجايسو ايش ايش هلأ

 كيرش ال هدحو * هللا دبعي - ناك ىمو تام ىف اًديحم ناذ

 اوكا ا ماوي 3 0 2 , داضرملاب هل * هللا نافذ مهل
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 مبين هب 205 اهي مللاء لولا كييضتو كاطحو اللا ىوقتتب مكيصوا 15

 1ك قاف ىلا نيدب اويصتعت نأو 1 هادهب اودتهت نأو معلص

 اهدا ١ !لكز# لمبم ةفانعكي < بانشي لك 0 لازخ لا ةديجرر
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 اع دير سس هلا

 ١١ تش املأ

 اعين نا امهرمأو ةرهمب 5 رمأو زيك نب ةاجاقرعلو ابك لفأب هرمأو

 ةنسح نب ليبحرش ثعبو هبحاص ىلع هليع ىف امهنم دحاو لكو

 قاف ةماميلا نف عرف اذا !لقوا'لهج نا ىت :ةفكع رقا ىف

 رجاح ىب ه ةفيرطلو ةذرلا لها لئاقثت كليخ ىلع تنذأو ةعاضقب

 ةدرمأو نقم نب ديوسلو .نزاوم نم مهعم نمو ميَلس ىنبب هومأو
 هارمألا تلصفف نُيرْصَبلب هرماو ىمرضلل نب ءالعللو نميلا ةماهتب
 دقو هدنج ريمأ لكب فحلف مثدصق ىلع اولونو ةصقلا ىذ نم

 «:دقرمل عيمج نم هيلا تعب نم ىلا بتكو هدهع مهيلا دهع

 نب هللا دبع نع فيس نع بيعش آس لق ىرسلا ىتدح
 ؛0دهعلا ىف هكراشو كلام ىب بعك نسب نامرلا دبع ىع ديعس

 اباتك ةّدترملا برعلا لئابق ىلا بتكلا تناكف 5 مّذكَف بائنكلاو

 اًدحاو

 ميحرلا نامحولا هللا مسب
 نم اذه ىاتك هغلب نم ىلا معلص هللا ليسر ةفيلخ ركب نأ نم

 15 عبشا نم ىلع 8 هنع عجر وا همالسا ىلع ماقا ةصاخو ذماع

 كححا ىّناذ «ىمعلاو ةلالضلا ىلا ىحهلا دعب عجري لو ىدهلا

 هدحو هللا الا هلا ١ نأ كهشأو يه الا هلا 9 ىنذلا هللا مكيلا

 هزقَكَتو اهنب هاج امن 4 رقث هلوسرو هدبعي اقم ,ناو اهلا كرش ]

 1 اًديحت لسرأ عك هللا نان دعب امأ مهدهاجنو ىَبأ مو

 2) 1ذ )8 5 ءاتلق 70621 نعم 11077. 1. خ4 خفيرط لاقبو نعم.

 ) 55. مدد. هز 165:0 8: 2105. ر. لطلخ ء6 1ط 1لشطقلل0 هك ا

 الو و 15 ىوهلاور 100 ىذيهلاو. 00 0 5 ل 01 رقاو. 6 6 68

 آند 0. رفكأو. ركز 1انذ 0 هدفاجاو.



 أملع أ 1 تم

 اًملف ةنيدملا ىلا عجر رث ٍجّلَدو «هللا همزهف علتاقذ ىربألاب قيقلف

 زخصقلا ىذ ىلا جرخ ةخنيدلا لوح 2 6 باثو خماسأ لنج 5 مج

 اهيف عطقف لجأ ءاغلت ةنيدملا نم ديرب 00 وهو هب لرنف

 اًدنَج رشع دحا ىلع ةاول 0 كدحا كقع ةيولألا دقعو كنجولا

 لعا“ نم :نيبلسلا نم. عب. رم نم «رافنتساب ننج لك 0 رهأو 5

 ىرسلا ىنقدح 6 8دالب  عنمل* ةوقلا لهأ ضعب فّلختو ةوقلا

 0000 ا اسوا لل لكتللا نعل فينا ع بيغني ادق
 تءاج م دهفو اومجو عمهطظ هدنجو ةماسأ َ را انلاالق 'نيح

 ةيولألا ىقعو ثوعبلا ركب وبا عطق 8 هنع لضْفت ةريتك تاقدص
 نب ةكلطب همأو ديلولا ىب كلاخل دكقع اول رشع دحا كدقعف

 هل ماقأ نأ حاطبلاب ةرسيون نسب كلام ىلا راس غرف !ذف دكليوخ

 هرمأو ةيمأ أ نب رجاهمللو ةمليسمب هرمأو لهج- نأ نب ةمركعلو

 الكام "مو حوشكملا ني ضيع مخ رتألا هد نوغناو بن قرتعلا 56

 نب كلاخو تومرضعح ةدنك ىلا ىض<ع رث ##غيلع نييلا لما نم

 كرثو ىميهلا نم »كلذ [ةيفت ايفا هكا رونا ضاعللا نبك

 صاعلا ىب ورحل مأشنلا كرانشتم نم نيتقمكلا ىلا هثعبو هلع

 ه ٌىنافلغلا ننصحكم نب ةفيدحكلو ترام خعيدوو ةعاضق عامج ىلأ

 زا 6 نزل 9 72) © مح. ) 105. راقو. 42) 1505. رافيتساب.

 6) 105. هدالب عنمب رز © املك ( ى) ظمدو. .ىخخ. م اخ يلع.

 20 ردقع الحا 2-7677 3١2 4, 14 6 (ي(انط1 :ةنوعيو)او 15. ةيوعمو

 /) 55. مهياج. 72) 0 ميفنر 1505. خيقي. 70) 105. 200. رمآلا.

 7) © هلامع. 57) © ىلافلغلا, 1[ ىبافطعلا. 0055 14 :باغلا كسا

 1 نإ, 2و ه6 الذو 93]5130 720662 1و 456
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 ١ خنس امرا

 بابلا ىف «اولخدو ةدرلا لها بلُغ اًملف امالْجَأو هللا اهانمتمت

 تناك ىو * ةبلعت نب تءاج 5 سانلا ماسو * هنم اوجرخ ىذلا

 عَنُمُت مالع اولاقف ةنيدملا ىف كتف اهنم اوعنيف اهولزنيل «علزانم

 ىبهوم اهتكلو دالبب مكل تيسيل متبذك لاقف اندالب 2لوؤن نم

 :رئاس ىعأو نيملسملا ملرييخ قربألا ىمحو « عبتعي و قذقتو
 ,تاقدسل اهلك اهامَح رث ةبلعت ىنب ىلع و سانلا ةذبلا دالب

 كلذب عنف تاقدصلا باكتأو سانلا نيب عقو ناك لاتقل نيملسملا
 (ة

 خكيلط ىلا ور نايبذو سبع 0 املو ضعب نم تضعب

 اهيلع ماقأف اهيلا آن ءاريبهس نع لخراو خاب ىلع خددط لوف لكقو

 10 ةلظنح نب دايز قربألا موي هول 04 لاقو

 اباهتلا ”«بهتلي نايِبُد ىلع انّْدِهَش دق ىرابألاب مويو
 اباتعلا هكرت نأ فيّدصلا مم «فوست ةيمادب مهانيقأ

 - دا نع م فيس ىع 2 ار ىوسلا ىنثدح

 دبع نع /نامثع نب ه مارحو ”عّدجلا نب تبث نب 0ديعس
 ؛ يرخ كيز نسب 7 مدق امل. لق كلام: ىنيابعك نلف للا

 ةذبرلا ىلا ىهتنا ىتح ىصمو ةنيدملا ىلع هفلضتساو ركب وبا
 ةنانك .ىب ةانم كبع. ىب .نم ةعانجو' نايبذو سبع _ىبب « ىقلي

 ©) ( هدتق. و. )2  1205. سابلا عاشو. 6) 55, جنولزاني اوناك و.

 0) 55 موسما 6) 55. مهنغيم ا /) 55 ليبي ٠ م) 5

 سانلاو. 7( 10 تاقدصب. 2( 0 بسضعت و 11 انارشو 14 تمرزهنأ.

 /6) ربهم 2:0 هدم." عو)ا 5زع الل :هغ ]860.19 ملك

 هايا(ن تتلف ] 2 عالج قوسنو ]ةعمغ تان. . 0 0 ع 16

 لون. 2) 0 ثمل. 7) 105. لعس. 7) 505. جرو 2 جد

 710: 50222 1مم 2 2 10 10 0 مازستحو. 2 م 24

 1) 505. ىقلف.
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 مم ١ خمس

 ىدع ناكريزلا © ناوفص رقت تاقدص ةنيدملا تقرطو ةليبق ّلك

 ىف ىاثلاو .ليللا :لوأ 5 ى ناوفص ئدع. رث' ناقيبولا مث ناوفص

 ىا نب دعس ناوفصب رشب ىنلا ناكو هرخآ ىف ثلاتلاو هطسو

 رشب ىحلاو فوع ىب نامرلا دبع ناقربؤلاب رشب ىذلاو صاقو

 سانلا لاقو لاق دان بأ كرببخ لاقو دوعسم عبد هللا كبع ىدعي 5

 ءماح اذه ريشب ةاذه ركب وبا لقو ريخن علط نيح مهلكل

 مامهتنل كلذو ريخاب ترشب ام لْبط أولاق ريخاب ىدا اذاف نوب سيلو

 4نيرهشل ماياب كلذ دعب ةماسا مدقو ةماسأ يخت نم اًموي نيبتس

 نتف نيذلاو ةضقلا ىلأ جر يذلا ف جبخ م .مكربش#

 هتيبعت 8 و ىسفنب 1 لو لعفا 92 هللا 7 لاقف رخآ

 2 لع ديوس هللا كبعو مراعتلاو خصقلا ىذو كشح ىذ ىلأ 5

 لآ مزسهست اولئتقان فوبالاب ةٌكيولا لها ىلع لون 0 هيلع اوناك

 مكعب وندو سبع تراطف , اريسأ و ةعيطخحلا 3 أقوعو تراُذ اه

 ىلع نايبذ # ىنب بلغ * دقو امايأ قوبألا ىلع رحب ىبأ ماقأو

 ذأ كاليلا هذع # اوكليتي نا نايبذ ىنب ىلع مارح لو دالبلا

 ©) 1205. ةصغع 11513 70ءدطات12 5ء00. 300. و. 2 62) 1505. هد.

 م © ىماح سمع ناودتإ 207565 در هشب» 26 مكروسهطظ»,

 رثزإ 1405: يباصتالات! ١ :م) طامي وز 116 5ءام.را لك هد: عغءلش

 ةبطخل. ) 1كهو. ارسا. 2) 11 ونبي تلع. 2) 1505. 200. ىلع.
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 ١١ خمس أمبب

 ايف هىم ىلع سبعو نايدذ ونب ةبتوف نوكرشملا «اهب قكف

 زعو 0 جلعف مءارو نين لعفو ةلتق لك مهواتقف نيماسملا نم

 لك نيكرشملا ىف ءٌّيلتقيل ركب وبا فلحو ركب ىا .ةعقوب ”نوملسملا
 ىو ةدايزو نييملسملا . نم' اولعف م.ىمب ةلَقَبك لك ىلا نلتعلو هل
 5 ىميمتلا ةلظنح نب دايز ليقي كلذ

 لالخ وهتتومل ىعسي امك مهيلا ركب وبا ىعس ناد
 ا: لاسبح هتجاهم نيد حمو ايل اهقهاون ىلع ة حارا

 اًصيأ لآقو
 اوبك 1 لايشالا يصرخ موال "عشا

 0 مرقوسلا 1 هاوخانأ « ىرغلا 0 ةيكبكك

 : اهمايق دنع بركلل ١ رعي امخ

 اد وبا 0ك ومما كح بسم

 ”اهجاين و ىَنْذأب سبع ىنب انفوط

 رهظتلا ةمدصاقب ٍ ا نايبُذو

 ع انيفاليبن وللا ؛دادزا ىنتتح* كلذ الآ عتصي مث رث

 ىف عرمأ نم ه«اّساكعنا نوكرشملا اهل دادزاو ةليبق لك ىف مانيد
 ه) 115 0 ءغ 11: 1505. اهلو اك حمل. 2) 6 200.022

 200. ناك. 4) 115 عخلعفك. 9) 4010 اذا كن ناك“ ىنانقنلا ول

 000 7 هزع 11: 105. هننوملا © ةيتولل 2) ك5
 لالخ. 2) 6 جحازا م) 11 لاتح. )7  115 كاهسلا. 0700 6

 اةلكبكو ١122) 0 ىزعلا» 11 ىرعم ا © احكنآلا 0) اكوا

 1102)2 6 0 رقولا» 11 رسبوسلا» 7) 12 0: 105. ءاضذإ ذل

 باهذ. 7 152 هممزءءا., همم 11252452 مار 18 50.: 1205. اهجابنو

 0 ه: 11 اهجلتن. 7,51 01189. اهننيت, 11كانهسببلا اا
 دادزاف. ) © اناقعدا



 اما 000

 هدَعب ةتام اذا اركب ءانتروبأ

 رهظلا ةمصاق هللا ءامعل كلتو

 : ةفافنل ةدوعمو ملتددز 00

 تك مولر سها + كيه + الفرو

 ةتيعتزكف دش را ا :

 ريجكلا نم : آم ىلا ىلخأ : اة تالاتعتل

 رباب ةصقلا ىذ لها ىلا اوتعبو نهولا نيملسملاب ممقلا نظف

 رمأل نورعشي ال 2و موربخا 2نيذلا ىف اًدايتعا* هيلع اومدقف

 ركب وبا. تابف هيف دغلبي نا بحأو- هدرا ىذلا لجو رع هللا

 تلين رجا سا ةيضت لعا نرخ رق سانلا ىّبَ اينو ععلملا#

 هللا ىبع هترسيم ىلعو نرسقتسم لد لانا عفكتسملا# الكوب ىشمي

 علط اف ٌباَكولا عم نرفقم نب كيوس خقاسلا م نرفتم نبا

 نيملسملل اوعمس اخ كحاو 170 كبعص ىف* هةعتلاو د هلأ رجفملا

 جتليل زاجتا او اتنتتقاف فويسلا يف اوعضو ىنح اسح الو اسمح

 را ردع لع قبلكم زايدالا داعولو ىدح نسمشلا نق ورك انف

 0و1 ناكوا د صقلا عجب لزن ىتحب وكب, وسبا قعبنأو 7 لابح لتقو

 ةخذنيدلا ىلا عجرو 7 تال نرعم نب ناعتلا اهي عضوو غلا

 16 انةرود ها 516 115 5 071 اهقرويلو 427 ع طا اهقروبا.

 هز 6066 11 ناك“ 6) 18 تيبو و 2120. تيبو كلتخز همد1. 110-

 5222220 111 8. 121605 خناموب. 2|للك نم 2006 هدغأر

 ى) لك0- 6ك ]ل ىكلا 7) ال0605. :كولاس. , 2) 5 مه عنمف.

 4 كم5. كاذل +, -2), نيو ىنددلا ىف ارامتعا. 7 © كيعصب.

 در الكمد., 6 غ1 فلا 111 17 رد: ه) (205!7: ١ رز 102 6 تهز كلك

 لك نذ: هن الذ لاجر. 0) 1205. هددع.



 ]| خمس امرين

 هيتئان لمت عايل يللا
 هركب بأ جامرلاب 01 ىدحي هيه

 و هنبهف لاجرلاب /ىدعدي ىنكحلو

 م ئرسات الو: 4 مينغبن'.ىوا:ةاما:راطق . ىلا
 1 ل 2 4 ٍِِ - > 0-0 35

 كاني !/7ناذكا تاشبشحا لكلب

 هتناكو ىتيللا هللا بع لقو ءرفذلا بسح نم ىعزلا ”هدشناو

 ىذب رمالا كلذ ىف نايبذ ونب و ةدترملا نم ةانم م دبع ونب

 ءاتنيبا د: قاك ىامدللا ليسو اغيعنطا

 رك ىسبأل ام هللا «دابع ٌلايف*

 را لكمد. مزجلا 26 ليطخل , الأ 1عع) كتم 1طن 230]ةق 76604 1و

 هذان دا ليظلا . 11 42 لطنأملل , 564 5 :5 :. ليطألا 2) 6 4

 لاق. هه 2م420, «00. 1.0. 1. +3 ىتلاخو ىما. ©) م1: 0110-

 ودنع 28102120 85, 10ه. ( ىدحد, 11 ىدخاير 1205. ىركاي .

 6©) (0 300. 7ءدواتتلو 011622 116 1غ 1205. 020. :

 ىرجت الو رطب ام ىنج هللو اهناك لاجرلاب تاط ةيشع
 ر) دلك كامو 0. ىجهجت, . .ى) .ىهتنقتا )1 ىنعح

 00 دكنرد 01 كيوي /م) 11 ىرسير ض ىركاد 0 ىركاي).

 2غ) 0 فاكس. ) 115 بسكل. 2) (0 كشناو. 5) 1205. اوناكو.

 ر) © هدم. 2) ؟؟عتكاتك 560. 205هتطانصخاتت 35 115 1. :5 . د]1-طاكطم-
 15110 , 5ه[ ىع/,. 11, 2 8013136-21 ءأ 1 707/6710 115]11]1 53+

 م) كعب. ناو #2. اقداص ناك نأ. ى) 1طد 80هطد2ت5دءا (18), «00.

 343 2. 8, شاعت 2) 116 انطسو. ه#ه) (نو 24م7. ©6 111 دابعل ابق

 210. ركب نيا ىيد لاب ام ابجت ايف.
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 اميز ١١ ةذئنس

 وبا لعجو اهيف وعبطأو ةنيدملا لحا نم ةلقب عئاشع اوربخأف
 ويبولاو ايلع اًرفن ةنيدملا «باقثأ ىلع دفولا يرخا ام دعب ركب
 روضحب ةنيدملا لها ةّنَخَأو نديعسم نب هللا دبعو ةحلظو

 ةلق مكنم مثكفو ىار دقو ةرفاك ضرالا نأ مهل لقو دجسملا

 اب لع دنع ا ءاندأو ازاهنا 7 ما نورت :ءاليلا .نوزدت. ال. مكتاو#
 يلع مانيبا دقو عهعداونو غنم لبقن نأ /منولمأي موقلا ناك دقو

 ىتح .اثلف الا :ارثبتاءاقأ اوكعأو اودعتساف 0 0 جيلا انّذِبَنو

 اونوكيل ىّسح ىذب :هضعب اوفتخو ليللا عم ةراغ ةنيدملا اوقرط
 ماوقأ جنودو ةلتاقملا اهيلعو ٌباقنالا 2 اَلْيَل راوغلا /: اوفاوخ اعد ل

 ركب وبا ميلا لسرأف اربخلإب ركب ىلا ىلا اولسرأو حوهبنف نوجردي
 حضاونلا ىلع دجاسملا لها ىف :* رخو اولعفف مكنكاما اومَوْلآ نأ

 اذ اوغلب ىتح علبا ىلع نوملسملا هعبتاف ودعلا 0شفناف جيلا

 اهيف اولعجو اهرخفن دق ءاحّنأب هذرلا عيلع يرخن مىسح

 ىحن لك هدعدتق لبالا دجو ىف مهلجرأب اهوعدعد رث لابخل
 اهرافن ءىت نم رفننت الو اهيلع 2و نيملسملا لبا ترفنذ هلوط ىل 5

 ةنيدملا مب دق ىتح ايكو ام هب 0 حاب ءاحْنألا نم
 ةه عأو د
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 هرضص. 2) 11 عفصن. 4) © قفقاوق. 7) 5 ربخل ١ 2) 1ك

 اوجرخو. )آه ىلا. ) 11 عشقنا. م) © بشخ 14 هغ 11

111-1205. 



 ١١ تف امر
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 ءلبآ نم ة راحو نيليبقلا نم اهفلو مكل نم «ليلخ ىنب

 نع بيعش اس لق ىرسلا ىتدحف. هىاًمناغ اًملاس ًافكناو

 لوسر تام لق دم نب مساقلا نع فسوي نب لهس نع فيس
 ام الا ةحيلط ىلع ةئطو نافطغو كسا نعيتجاو معلص هللا

 ةءايمسب دىسا نعمتجاف ثلثقلا لئابقلا ىف ماوقا 00 70

 درا ىلع 09ىطو ةبيط بونجب نافطغ نم 2 هيلي نمو ةرازقو

 سيعو ةرم نم ميلي نمو دعس نب ةبلعث تعبتجاو .غاضرا

 ملف ةنانك ىنب نم سا ميلا مبشأنو ةذيرلا نم قرسبألاب

 قربألاب مهنم ةقرف تماقأف نيتقرف اوقرتفاف دالبلا مهلمكت

  ناكف ةلابحب ةكلط و ٍمَّمْأو ةصقلا ىذ ىلا ىرخألا تراسو

 تل نم شات نيو نيف < ىج نم(ةضقلا|صختلش ا( ا

 نانس نب نالف ند فوع قوبالاب قرم ىلع نآكو ِملْذُمو !ليدلاو

 اوتعب دقو عيبس ىنب دحا نالف ىب ثراخل سبعو ةيلعت ىلعو

 الخ ام مهولرتأف سانلا هوجو ىلع اولزنف ةنيدملا اوملقف !ذوفو

 هىلعو ةتالصلا اوميق.ب نأ »ىلع ركب نا ىلع هب «اوليكاف اًسابع

 ىوعتم ول .لقوب نقلل لع. ركب ىبأل كلا يعم كلا اوكري ١
 عم ةقدصلا لها ىلع ةقحصلا نقع ناكو هيلع عتدعاج اًلاقع

 هج -

 0 د

 و جيلا ةدتوملا نم ةئيدملا 0 نم كشو عجريف 7 در :خقىدصلا

 «©) 0و ليليبخ. اطعءاتم طمتطل 1سععتأد. 110562161 ©67. 247. 5و
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 أميز ١1

 « غلتاقف دلجاع نايبْذو سبع مدامح نم لوا ناكو ةماسأ مودق

 آان لاق: ىمع اد لق هللا كيبع ىنثدح  ه ةماسا 3 عوجر لبق

 قا* ىع مفيس اس لق* بيعش اب لاق وغلا ىنثتلحو فيس

 ىلع هلامعو معلص هللا لوسر تام لاق مكس قب نارا علا كوع

 ةةبح» عقلا نم ا ل ّ 00 5 بلك ىلعو ةعاضق ه

 0 ةعيدو لتراف ةوبلاؤلا سلا لاقو 7 0-1 26

 نب 50 دك هنبد ىلع سيفقلا درسا 0-0 50 نم 7, كرزأ

 نما ىلآ 8 9 ع ميذه كعس 6 نم 0 هيف خيواعم 140

 ةعيدوب راسف نيسح خنبأ زل لَح وو 2 نالف نب سيقلا

 هللا طموح: املفا م6 ىرذعلا: ةيواعما كلو+ لئيمرل ماقأق وزع: 1ىاو

 مالسالا ىلع ماقأ نم اوضهني نأ مرمأو هيف لويخل ثبب ةعاضق كالب

 اوعينجأو 52 ذل أوزرأ ىذح اًباره أوجردت هنع عجر وم هل

 ىحا ةماسا اهينخ ىضف هيلا ةماسا ٌلييخ !تعجرو ةعيدو لا هد

 هئفو ماذج نم بيبضلا ىب ىف باصأف «نيتقيكلا ىلع راغا

 «) © هدولتاقف. 65) 0 موك 2) © 01 4 0 رمع ىسبأ.

 2 1509 قيبح ”> ر/) ( نب“ ى) 1205. ىلباولا نات001 650

 27 22265567 + 2 ةزرأ 20١0 ليف تدتناف. 2 6 تدلك 5

 هتصقسم آ1طم 22]1120 م06 1, +١7) 56 ىب ىدع نب سيقلا ديفا

 رباج نب سواز 2م110 1نكاعد1عأ1 27. 228. 2, 32 م50 501 مقلع

 ا!عورررتك كلل. 72) لكنم. © طخ ىلا. + .ج) 1اهي 8دلزدعا عمله لل

 ملل طمطقلعر ؛ءوزنع «0016عع آ.ع10., ىودعلا. 2) © 225+ نيسقململ ر

 "05 عفا 06 ]ةعقأ ذهن 7! ١ .0) 103. نيو



 :١١ خمس امييأ

 لصف امل لق «ديعس ىب كلاكملا نع فيس أس: لق بيعش

 وأ ٌعماع ةليبق' لك نم ثّدتراو 5 تمرصتو ضرألا ترغك ةفاسا

 يك آد لق هللا لبيع ىنتدحو .«اًفيقثو اًشيرف الا صاخب

 ىلصفو معلص هللا ليسر تام امل لق ةيبا نع ةورع نب ماشه نع

 وا ةمليسم *ىحوتو صاوخ وأ ماوع برعلا تّكترا ةماسا

 تكقرأو تفعل 6 ماوسع خكلط ىلع هي اها طظاغنتساف
22 

 - يالا

 2 9: ام الا ةقدصلا 56 الجر تَرَخَأو اَلْجِ 0
 000 ثتراو زاجمألاو ةليدج ماوع هب د ىدنتقا ذاق ؟ اهفلو

 لسر ثمل لاق ناكم لكب .نشلذلا رئاس كلذكو ميلس ىنب نم

 نك نس وا افهنأ /ىوا!كالبوا عماشولاو نميلا نم رم معلص ىبنلا

 ةكايلطو , مل ينتساو خيم قى هرمأ وتبفأو مطاضت وقتل ناك

 هل لاققف وبلا هوربخأو ركب .ىا ىلا ابنك 07 بتكلاو رابخألاب

 مام و عدأب 7 ريغو مكءارمأ لسر ءىجت ىتح اوحربت ال ركب وبا
 ءارمأ بتك تيمدق نا اوثبلي ملف رومالا :ضاقتناو رمأو ةمتفصو

 7: غطسبتو ةصاخ وا ةماع ضاقتناب ناكم ّلك نم 6 ىدشلا

 معلص هللا ليسر ناك ام ركب مبا عب ٍهبراخت نيملسملا ىلع لثملا عاوناب

 ةنمداص رظتناو السر لسبلا عبتأو هرمأب السر كرف لسيولاب ماراح

 0 لو و رح أران ضرالا تسرضتتو ءه 12

 (05 1505. نع تاحورنو 2) ( ىرخا. ) 105. اهفكو, 48 710

 مد 26872 عمو هرتحلا ١ )© قو اي" ١ 15) مناقمو. : اب

 6, هع, 22377 قل 20 ضاقن:نابو د 1آ505. ضاقنب اورمأو.
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 املا ١١ نس

 نصح نب ةجراخ حر ركب نأ ءاقل ناك اهيفو رفعج هبأ لاق

 ىذلا هدانساب كيد نب كح اذ لاق كيز وبأ ع ؛ ىرازفلا

 معلص هللا لوسر انو دعب ةةنيدحلاب ركب وبا «ماقا اولق لبق ثركذ

 ةقاح نب كير وباب لنق تيح ىلا هشيج ىف ةماسأ ههيجوتو

 نيكترم برعلا دوفو ءدنءاج دقو ةايش ثدكي ره ديلا ريسلاب

 ١ ملقأو مرو منم كلذ ٌلَبَقَي ملف ةاكزلا نوعنعو 4ةالصلاب نوؤقي

 هصوخحش نم اموي نيعبرا لعب ةتراح نب كيز نب خماسأ مد ىتح

 وبأ هفلختسا ديز نب ماسلا مدقق املف اموي نيعبس دعب لاقيو

 ىلع ىرمضلا اًناتس فلخضتسا لاقيو صخشو ةنيدملا ىلع ركب ٠

 ىدامج ىف لاقيو ىلوالا ىدامج ىف ةصقلا ىذب لونو راسف ةنيدملا

 هيقلف معلص هللا ليسر هتعب « ىليدلا ةيواعم ىب لقوت ناكو ةرخآلا

 ةرازف ىنب ىلع هذرف هيدي ىف ام نخاف مةيشلاب نصح نب ةجراخ

 ركب قا ىلع ةماسا مودق لبق ةنيدملاب ركب ىا ىلا لؤون عجرف
 ىسنعلا برح معلص ىبنلا ةاثو لعد ةّدرلا ىف تناك برح لوف
 نصح نب ةجراخ برح رق نميلاب 5 ىسنعلا برح نناك لقو*

 ةرزاكاف 8 نوراغ نوملسملاو نافطغ ىف رايس نب و نابز نب روظنمو

 ىنكدحو «نيكرشملا هللا مزه مث اهب ةرتتساف ة«امجأ ىلا ركب وبا
 0 5 2 هس

 ©) 55. ماق» 2) 1205. هده. ..© ( تءاجحس 24) 1205. ةالصلا»

 010 فلبكلا 2 0 ةيرشلاب  م) 159. نايرد © نانيرع
 /) امو. هغ 0 نوزاغ. 2) 505. رابغ. 4( مك )1

 رقتساف. 72) © 200. لاق.



 ١١ ةفس م5

 78 ورع نسب ةرأرز سار معاص هللا ليس كع مركملا نم فصنلا

 © «دوفولا نم مدق نم رخآ

 ثلثل ءاثلثلا ةليل ىف معاص هللا ليسر ةنبا ةمطاذ تنتام اهيفو

 5 نب ىاضعاا نع هثدح ةللاكىبعدىي وكب ايا نااركقو فله

 هثّدح ةميرج ىبا نا معزو ؟كلذب ماد نب نابا نع هللا دبع

 دعب مَع ةيطاف تيفوت لق رفعج نا نع رانيد نب وربع نع

 نع قوزلا نع ةمْيَرُج نبا انو لق «رهشا ةئلتب معاص ئبنلا
 ىدقاولا لق رهشا ةسب معلص ىبنلا دعب ةيطاف تيقوت لق ةورع

 ؛و لق «سيمع | [تينب» ةامسأو دع ,ىلع ااهلسفؤانلت كاتكنع تيل

 امتع ىب.ردللا رادبحرل ىب' قيوعلا تبع ىب قاضي ع ىثدحو

 مزح نب 4ورمع ند* ركب ىنأ نب هللا دبع نع «فينح نبا

 دبع نب ا اهيلع ىلص كتملاق نامرلا دبع مما ةرمع نع

 لخد لاق رشعم ىنأ © نع كات اند لق ديز وبا نمو « بلطملا

 15 © سابعلا نب لضفلاو /ىلعو سايعلا اهربق

 هباصا ناكو ةفاحق نا ىب ركب نأ نب هللا دبع ىقوت اهيفو لق

 حرجالا لمدو نحكم 56 دامر معاص ىبنلا عم مهس فئاطلاب

 © تاف لاوش ىف ,هب ضقتنا ىتح

 9١0 ىف اولاق لي تركذ ىذلا هدانساب ا نب ةيرسوجو ناكل

 © درجدزي مقيلع سراف لما ككلَم ركب وبا هيف عيوب ىذلا ماعلا

 ©) © كفولا" 2 ر 1505. هك (0 صيرج. 2 0 15035. ءا 0 فيبح.

 2) لك 08. هازصم 2) © نب رك) 1205. ىلع بنات 2) 243 نكتب



 ةه مح

 امكح ١١ خنس

 َباّذكلا توسألا لتق دق هللا نأ ةباضكأل معاص هللا ليسر لقو لق

 انكف اوقذصو اوملسا موقو مكناوخا نم لجر هديب هلتق ىسنعلا
2 22 5 4 3 

 ا الا نمار. انيلعاادوسألاا ةودق: لقا ناك ىلا ومالا .ىلع . انأك

 ان ««ة:ةيلهاجلاب دهع ثيدح اوناكو .سانلا رذتعاو اوعجارتو

 أس لق ىرسلا ىنتدحو 6هافيس ان لق ىمع آس لق هللا كيبع

 ديبع نع هيبأ نع فسوي نب لهس نع فيس اس لق* بيعش

 ىنتدحو :١ كرهشا ةثلك..هخآ ىلا دما: لوا ناك لاق رخص نبا

 6 ىمع ان لاق هللا ديبع آمنو فيس نع بيعش أس لاق ىرسلا

 كاحاضلا نع ةيزغ نب ةورع نع ديزي نب رباج نع فيس آن لآق
 اوكا [ هلخاقمو « نابُح يفيهكب هجورخ نيب ام ناك لاق زورهف ىبا

 /ىداب ىتح هرمأب ا كلذ لبق ناك كقو رهشا ةعبرا نم

 0 اا نير راع ابع لقايف ةبش ب اومح .نيكحح +4 لعب

 ديبلل نبع نب ناسغو ةبحعج نب ضايع نب كيزيو رشعم ى

 شيج ركب وبا ىضما اولق مهتخيشم نع ءاهأ نب ةيريوجو

 | 1 1 لينجلا ليتم تاواللوالا» عير ارخنا قب 2 تيزي +: ةمادأ
 ركب ابا ىلا تف لوا كلذ ناكو ةماسا يرخص دعب 1لوال عيبر
 © ةنيدملاب 2و

 ىف عّكّتلا ُنفو ملق ١١ ةنس ئعا ةنسلا هذه ىفىدقاولا لاقو

 5١ 1609. هدنلد ' 2) © خئلماح. 2 © 500. لاق. -2)“© هقتؤ
 بسب 2

 1كهو. ءع طتو هده. 76162 3 م1102: فيس اسد لاق. <) (0 نابج-.

 ر/ك) © هلتقم ىلا. ى) 1505. ارشيتسم. /) 105. هادا 6 كدا

 2) 105: ةبيبش. .2) (0 وهن. -82) 1605.: رخآلا.



 ١١ مس أمك

 #2 5 د

 دع !نخافيو شوفوا نا "كيف نقيس لا ثعجر نأ كتللكف

 املخ دظقيا كفو 5 ىلاكي هرخنا كف مم اذاو ىنم ان 0 عفت

 هسأر للا خيب برسم . طغيوب رظتيل هقلو.كئاسشلا لح ىدللا الكا

 رث اهتققدن هقنع ىو رت 4ديب هتيخو هديب هسأر تذخأف

 5 ءمكتكجصن مكتخا سلاقف وثب أمل تّدخأف ىقاكتأ ىلا تبقا

 ىيحاص' ع تلممم هلق زفافك هتلتق هللاو دق تلق

 /مهتمجلاف ريبف تلخدف هب انتثآف هسأر رتحات عجرأف الق اهيترفخلت

 اندنعو ةانّلرنم انيتا ىتح انج رث هب و امهتينأف هسأر ترن

 عفترم نصح ىلع انيقترا ىتح انعم ماقف ىدرألا سنحج نب رض

 ى هللا نا الا انلق رث ةالصلاب سنك يهدد ند نوصل كلت نم

 هسأرب انيمرف انيلا سانلا عمتجاذ باّذالا دوسألا لنق دق لجو زع

 لك لعج رث عيخ اوجَرْسَأ دعم اونك نيخلا :ميقلا ىآر املف
 ىذلا تيبلا لها نم ةدعم انءانبأ نم امالغ ذخأب هنم 8 دحاو

 تييِداتف: » نابلغلا م سغلا يف عترصبأت جيف اًلزن ناك

 مالا عهنم متعطتسا نمي اوقلعت نا سانلا عم ىنم لفسأ وهو كل
 اًلجر نيعبس نم انسبحن هب اوقلعتف ءانبألب نوعنصي ام

 الجر نيبعبس نودقفي 2 اذا اوزرب اًملف اًمالغ » نيثلثب انم 0

 مهل انلقف انباحتا * انيلا اولسرأ اولاقف انوتأف عباككا اودقفت هنيح

 عاباصصا هيلا انس !ءانبألا انيلا اولسراف* :انعاتبا ةانيبنلا :اولسا

 2 6 علتمب كا 6) 105. ىاكمللا . ©) 15055. ىديب. .4) 558

 ىرخالا ىديب. 2 © مكتحيصضف. . /) 305. هتمحلافخ»- . ؟) ©
 او لجر خمتأ ري“ 00 0 لكما 2( 1505. مم 2) 5. . 2
 013. )#2  <05 مدلغلا نيفدرم» 7) 5205. نينلق. 06) 105, ىنح



 املا 1

 عبق عاف فدي لع نيد هيا هنذخأف انعم وه اذاو

 ثنقيأو* تعنص ىذلاب ناككأ تينأف تجرخو  ىتع هةفكفكو

 نرسكي * ال نا ةأرملا ليسر انناج نا هيف اًنع ليل « عاطقناب

 بنا تجرخ ام دعب هل تلق دق ىناذ 3 متيار ام مكرم مكيلع

 4 قءاج تلقف ىلب لق هباسدا مكل رارحا ماوقا مكنا نويعرتد

 نفح ترتر ا: ىف :ىللت) طلع وناققوف فمركيو لخ“ ملي -ىحا

 هسفن مال* ىتح همولا ْلزَأ ملف هاّيا كتماك هذه نتناكف هتجرخا
 امل ةليللا اولبْكَأف ثرعش ام لاقف معذ ثماقف م كوخا مها ءلاقو
 انلبقأف 00 اننل عمتجاو امنسفنا ثأمطاف ٌئمليدلا لق 8 قدرا

 نم ىصقالا نيبلا لخدن ىتد سيقو هسيوذادو انآ ليللا نم

 ٌلخدا برعلا سرف ثنا سيبق اب نلقف انبقن ىذلا بقنلا

 (فالكلف ةوليبلا دنع" ةدايحش ةدعر ىذخأي ىتا لق لجرلا :لئقأف

 روومف' اه .تنا  ٌلكتآ  ىكلو اعيش غش ال ًةبرض لجرلا بوشأ نا

 رظنأل تلخدو موقلا كنع ىفيس تعضوف لاق اناوقأو ا كاف

 كق شرف ىلع كقار وه اذاو رغزي يارسلا اذاف لجرلا سأر نيا د

 ةسلاج« ةأرلا اذاو 1 هيلجر نم * هسأر نيا قردا ال اهيف باغ

 ”ءسأر نسيأ اهيلا ترشأف دق ىتح اًنامر هعطت تناك هدنع

 اف رظنأل هسسأر كنع كنز نحت ىشما تلبقأف  ةيلا» تراشأف

 ىلا رظنف هينيع يف دق وه هاذاف ال ما ههجو ىف ثرظنأ ىردا

 ©) © عاطقناو تيقلو. 8) © كب عنص ام مكدلخ ىف نرسكت.
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 ١١ خئنمس امكد

 ىردأ الو تجرح ؛ىتح ىاري القل. نانلاب رتتسا كتلعجت ردكلا

 نم لح ىنيفل لزم نم توند اكلف 5-50 سك ه ىرذح نم

 عجرأ ءغورت تنأو كوعْدَي كلملا ةّْننا لاقف ىتبقر ف قحف هبوق

 هداكي ال انكو لاق .ىدتقي نار .«تيشخ كلذ تيار ابلغ ل

 :ثذخأف ىقُح ىف ىحي سنأف نجنخ اًدبا اّنم /اَلجر قرافي

 ىتح هب هنعطأف هيلع لما نا ثيرأ انأو تلبقا م ىرجنخ

 رشلا ىهجو ىف ىلا, هنم. توند املف هعم. نم لئقا ورق هلئقا

 فارشأب غملعأو انهاه م ربكا كَّنا لاقف تفقوف كناكم لاقف

 محللا مسقا تقلعو فقلطناف بكرو جنيب رولمل هذه مسقآف :اهلعا

 هاهنم ىنطغأ لاقذ ىتبقر ىف قد ىذلا كلذ ىناتأذ ءاعنص لعا نبب

 ىنبقر ّ 0 ىذدلا يللا اةللحاو خعضب و هللاو و كيليقمت

 هل نتيلقو ىثم ىقل اب هربخأت نوسألا ىلا ىتح 7 نابضغ فلطناف

 ىقوكشي وهو ٌلجرلا تعوسف هيلا ىشما دوسالا تيتا .تبغف املق

 ةدق ىَنا هل ثءاقف اًصبذ هنحْذأل هللاو هامأ دوسالا هل لاقف هيلا

 ؛5 فرضناف تنسحا دق لاق سانلا نيب هتمسقو هب ىنقرما اه ,تفغرف

 انل فيكف دوسالا لتق كيرن انا كلملا ةأرما ىلا انثعبف نتيفرصناف

 اننذونل بابلا ىلع ةيراخل تعجو اهتيتأف مله نا ىلا. تلسأف

 ةابقن انبقن ىتح .انرفحن رخآلا تيبلا ىو انا تلخدو هاج اذا

 ةليللا هلتقن انأ نيلاقف ةرتسلا انلسأف نيبلا ىلا ةانجرخ رث

 ه) تيبلا لخد دق دوسألا اذا ىتح ءىشب ترعش اف اولاعتف تلاقف

 2) 6 021 رز لجر. ى) © وس )  1205. انابضغ. 20.105:

 ما. )© تيجرخير )كم5, ريشيلاب



 امك ١١2

 نب ىّدكج ةعرز لأ نع نيك نأ مساقلا قا نع فيس اس

 زوويف نب هللا دبع نع نيطسلف كنج نم ئنابيشتلا ورع ىنبل

 لاقي اًلوسر هيلا ثعب . معاص ىبنلا نا هثّكح هابا نأ ّئمليدلا

 ناكو :-ئشراقلا خيوناد ىلع هلونم ناكو ىدزألا سنك ىب ربو هل

 وعل كلم نقال اوةسق جوخ 0, هل -- 00007 هع اًنهاك دوسألا 5

 هيوذادو انأ تعينجاف اهجورتو هلتقف هدرما ىلع هنبا فلخ كلاذ

 هللا ىبن لوسر سنك نب ربو كنع ىدارملا حوشكملا نب سيقو

 يف اوعيتجاف سانلا رما نوسألا نأ رق دوسألا لققب © رمان معلص

 هيي دعمو عطسو هى ماق ىتح جوخ رث ءاعنص © نم هبطت 0

 نك هل ةيسلالا» طقاو ايفو اتا ىقتح ' لئينمت /هوامدو ةنيدلا ١ ق

 /هدركي ام طذل ىف اهسوورو اهقانعأو اهمادآف طخل ءارو نم روبجكاب

 نهنم 9 غومف م هنع نعلصتا# نفركانف هنايركإ نهابقتنسا را

 هسأر 7 عشر 5 ضرالا ل نحل ردا هل 3 هفنبرح كسما ىث 5

 م 0 وصلا ءرا دعم ىنخلا هناطيش ىنعي ليقي كنا لاقف

 اًضيا عقم اك مم ايلعلا هسأر نسف عطقأ دودسأ اب ةاعّطلا *

 ةاغطلا * نم ىمليادلا ىبا أ لوقي هذا لاقف هسأر عشر 0 رظني

 ا هلوق 8 00-500 ل هلجرو ىنميلا هدب عطقأ كوسأ 2

 ]هذه رك * امك هتبرتع ىركنيف 8 ف وخلي * نأ نمأ ام هللاو م

 4) 105. هات. ) 105. انكلس. ه) © هتارمأ. 4) 1205. رماف.

 دا ع ءامموب هظكلا بورك كم8: عبو“. )5: عون“ /) عشار

 2) 105. اياغطلا م6 55: ىنوعدي. 4 هذعب لعف.



 ١ خنس امك

 هللا رعاو كنكلاو «ءاعنص تصلخو نارك ءاعنص نيب اميف

 ىلا ة معلص ّئبنلا باكا عجارتو ةرامالا انسفانتو هلعأو مالسالا

 00 انب ىللصي ناكف هلبج ىب* انعم ىلع انكلطصأف علامأ

 هان معلص ىبنلا ةايح ىف كلذو ربخلاب معلص هللا ليسر ىلا

 ىمع ان لاق هللا ديبع امد ههحر ركب هبا انباجا ةليللا كلذ

 ىقا. لاق ريع ىبا ىع دز. نب ءالعلا نع ىوتشلا مسشاقبلا قأ

 ىسنعلا اهيف لشق ىلا ةلبللا ءامسلا نم مَعَلَص ىبنلا ربخل

 ؛ لها نم كرابم ٌلسَجر هلتق- ةحرابلا ئسنعلا لتق لائقف  انرَشِبيْل

 كيبع* اس «“«زوريف هزاف زوريف لق ىمو ليق نيكرابم تيب

 6لاق'' ئرسلا ىدتدحو '  فيس  قربخا لقا ىتغ ان * لق /اذالا

 كاكضلا نع ةورع نع ريئتسجلا نع فيس © نع بئيعش#* انن

 ىلا انلسرا انأ الا ناك امك انرمأ داعو دوسآلا انلنق لاق زوريف نع

 اة ىلص ام هللاوف ءاعنص ىف هانب ىّلصي ناكف هيلع مانيضارتف ذاعم

 ام* الا ههكن هىش فبي م نولممم نوجار نكو اًملتث الا انب

 انتا ىتح نارك نيبو اننيب ددرتت ىتلا لييخل كلت نم ناك

 انك امم اًريثك انيكناو رومألا 8نيصقتناف معلص هللا لوسر ةافوب ربخل

 لاق بيعش آش لاق ا كرجل ١ ضرألا تبرطضاو فرعن

 ©6) 1205. هده. ءاتتت 520. ون )5  © 200. ربخلاب. 14 انأ 55:

 هز هزتنوا ١792“ رك كاز. 6ه) 105, هرم.ز 710. 1آ0ةعطعا1 11
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 امك لإ 0

 ىلع اوسلجآ تلقف هطبضي ملف « برطضاف ناطيشلا هكر هسأر

 انعمسو هرعشب ةأرملا تذخأو ةّردص ىلع نانثا سلجن ةدردص

 راوخ دقأك راض هقلح ىلع ةروشلا رمأو «ةالّثيب 2 دتيجلاف هديب

 ماولاقف ةروصقملا لوح مو بابلا سرمخل ردتبف طق /دقعمس روق
 اير ان ماكبتت ميلا ىحتوكا ىبنلا كارما “كلاقن اذه ام اذه امو

 مزوريف انتتلك انريغ سيل انعايشا ربخأ فيك ؛رمأن ىكو انتليل

 نيبو اننيب ىخلا انراعشب ءادنلا ىلع انعيتجاف سيقو هيوذادو
 راعشلاب ميوذاد ىدان رجفلا علط. املخ ناذألاب ىداني رث انعايشا

 تيدان رث انب اوطاحأت سرمل عيجتو نورفاكلا» نوملسملا عوفف

 لوسر اًذّمح نا دهشا جتيدانف سولخل ىلا هلويخ تفاوتو ناذآلاب 0

 ةالصلا «ربو ماثق هسأر جيلا ؛«انيقلأو باذك 7ةلهبع ناو هللا

 لخادب ةيلع لخد م ءاعنص لها اي انيدانو ٌةراغ .موقلا هاهّنو

 نمي انيدانو هب اوقلعتف م 5 نم هلنع ناك نمو هب اوقلعتف

 اويهتناو اريك اًنايبص اوفطتخاف متعطتسا نمي اوقلعت فيرطلا ىف

 اسرف نيعبس علنم اوكقق اوزرب ايلف نيجراخ اوضم مث اوبهتنا ام و

 ةثاعبس انّدَقَفو هب انوفاو ىق قرطلاو رودلا ّلمتا اذاو اًنابكرو

 كرتنو ميديا ىف امانل اوكرتي نا ىلع عانلسارو انولسارف ليع

 اوددرتف ءىشب انم اورفظي ل و اوجرخن اولعفف انيحيا ىف ام هل

 ©) © 200. هيف. 85) 18 ( ء؛ 2109.5 105. هرهظ. ه©) 0 افربلول»

 4) 05. منيخ اف. 2107. هدم. طمع أ ةعو. 7؟0ءوطات1ات22. 4) هد
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00# 
 1 يدرب امكأ

 اذا امأف اهنم 6 تابتتف اهتنيا زوربغل انلقذ نامطأ ىنح 5 لأ م

 ىطفا ناك وه اذأاو لعفف ىهنلا دعب ليخدلا ىلا مل ليبس الف

 ىلع. «بعنت 5 نا. اضل نىغبني* نيكو لك ةكربخلا املش ٠

 © اعلتقاف الخدف كتيبلا ةناطب علقن نأ انل ىغبني 52 تويب

 ::تفخاساف /اهيلع لخدف هرئازلك اهدنع سلجو هاقلغا رث ةناطبلا

 هجرخأو هب جاصف مركك هدنع 7اهنم ةبارقو عاضوب هتربخأو 9 ةريبغ

 انعايشا 8 انأطاو كىقو انرما 0 م اينما ادب 9 انءاجو

 ير راخ نم كتييبلا انبقنف ن

0 

 اندجكا ناكو زوريبغب 7 انيقناو خنفج تدك جرس هيفو !انلخد مث*

 10 دعم 2 نيو هددت ا جم ىرت اذ ام رظنأ انلقف انحبشاو

 اذاو نيج اطيطغ عود كتبا باب نم اند املك فر بصقم ّ

 لع ةهيلكف ناطيشلا ةشسلجا كابلا لع 2 ماق ايلف خسلاج ةأرملا

 ىشخن روسيف اي كل ىباام ضيا التو اهبلجت طا دل هناسل

 ليش لكم وو هطلا# هلجاعن أوما كلينتو 5 كلعب 3 عجر نأ

 15 هقىلف ةرهظط 3 هتيكر عضوو هقنع ىدف هلنقف هسأرب قيس

 تلاقف هلتقي مث هنا رد 0 هبوثب ةأرملا * تذخأف جمال رت ماق

 رح اندرأف هعم انمقف انانأف ”هلتقع ىباككا ربخأ لق ىعدت ىيا

 ©) 1آ205., 560. اهنم هلل, تنتيتفر 21017. 2ع. 14 انأ ل. 86) 55.

 هر. ) 105. بقني. 4) 105. علتفقاف. ) 1205. 4 ساخف.

 ر/) 1055. همبز 14 200. نوسالا. ى) ( ةريغلا /) 'اهلتم.

 2) 105. ركل 2#) © انيطاوو 2107. اناطو. 7) 1205. هانلخدف.
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 امك ١ اد

 ةيحان ءّلك لها خا ىتح 6 ةّدعب « ةلكلا لعألو ةقبلاب تيبلا

 لجر ىلع فقاو وهو هرأد لأ لصي نأ لبق هب فقحلف طسقب

 ا ليقي وهو زوريف 4 هل عمتساو * هل عيتساف زوريغب هيلا ىسي

 ودم لاقف مدب اذاف تفتلا رث ىلع ءذغآاف هباكاو اًدغ هلئات

 عجيف اًلخاد هتباد برض رق تنسحا لاقف 7 عنص ىذلاب هبخأت

 1١ الما جادو اما نوع نا اكلسرأد ريش انزبخأفا' انبلا

 دقو هللا ثيناذ ارمات اها + انبضتلا انععزعي :اهرخأق ةأرلل ىلا
 لا 1 رجلا نما سيلوا] 1 سرعت نركتت "ف لاقت“ كداتع ام

 اذك ناكم ىلا دهظ ناذ تيبلا اذه ريغ هب نوطيح سروكلاو

 11 ند كنان هنيلخا اوبعتاف ةعيسمأ ذاق :قيوطلا ' قا كو

 اجارس مدهيف نودجحتس مكتنا تلاقو ءىت هلنق نود هسيلو سر

 مىل لاقف هلزانم 06 نم اًجراخ دوسالا ىناقلتف نجرخن اًحالسو

 5 1 اديدسا ناكو تفس حن ئالر اجور ىلع كلخا ام
 قءاج :ئمع نبا تلاقو ىنلتقل كلذ هل ولو ىنع هتشهدأف ةأرملا

 ”تليازتف كل هثبهو كقف كل ابا ال ىتكسا لاقف ى نو ترصقف اًرئاز 5

 ىلع اناذ ربخل هثتربخأو برهلا ءاجنلا تلقف ىناكتا تيبنأف ىنع

 ىنان هيلع كتقراف ام نعت ال اهلوس, قعاج نا 5ىرايمح كلذ

 ه) 105. ةلتلو 20. غلكلا 113)2  0646 210. 1505. هدعب. ) ©

 هد. 4) 1ك05. هزض. 6) 2107. اودغاق. رك) © زوريفب وك ى)

 ناك مر لك65: 2004 ملك 2 6 و. -2) © اذركشتل 7) 505.

 شوكانم. 2722) 5. روصقلا. 7 ل65: 32 60) 1ك05: 2002 نك“

 م) © تيبلا ىلل 2 1205. برضيف. 7) 0 تلادفر 1205. تلاوشف ر

 لكل 0. 1123 ىذع هل ى) 11037.



 | فس امه
 م

 لوس, تنأو «كلتقا نأ قلل نم سيل هنا لاقف هلئاق هنا ّنظ

 /ةفاخم امهيف ءانأف عوفلاو فود ©امأف «ءتيبحا اب ةىن ٌميف* هللا

 ىلع نوعا ةتوف ,ىنلتفآ ىرسلا لقو ةتوف ىنتلتق اًماذ ئرعزلا لق
 انربخأف ةانيلع يخف ”هجرخأت هل قرف موي لك اهتوما تاتوم نم

 ::اًليثم ةءانيقن عيج ىف انيلع رخو مكلعع اولمغآ لاو اناوطو

 تميقأف اًطَخ طَّخو ماقف ريعبو ةرقب نيب ام ةئام 7 بابلابو هل

 هةلقعم الو «ةسيحن ريغ اهركنف اهنود 7 نم ماقو هئارو نم

 نأ ىلا تلا ةامالخ رث* ءوىت'اهنم طخلا ممحكنتقي ام

 مث هنم شحوا امي الو هنم عظفا ناك ارما يار اف نيقفز

 منأ تسحب نقل ةبرلل هل بو زوريف اب كنع ىنغلب ام فَحَأ لق
 ىلع انتلّضفو كرهصل انّقتخا لاق-ذ ةييهبلا ”هذه كعبتأت ل

 قعر يف وشو هلم ووعد هان كراس امش نكت رث ولف كانْبَأل

 كغلبي ام لاثما انيلع نلبقت. هال ايندو ةرخآ رما كب انل عمنججا

 انفاه « نم ملعا نذدأت هذه مسقا لاقف ٌبحن ثيبح اناف

 ؛ةلفألو روزجلاب هن طهرلل رمآ ٠ تلعجو ءاعنص لها »ىلا عمتجاف

 ©) 165 ( ء6 20.: 105. ءغ 1 كلغإ. 75) 105., 0 ءن1ذ كيفَ

 2/037. ىل رف. 4 207. تيبج. 2) 0 اه. 6) 2507. ناف. رز 220

 200. ىنلئنقت نأ. 26 ىئبادقا. /2) ك05,. هددنجر 2/109 نأ لعب
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 اأاممدح !١

 د

 معتم يبنلا باتك ءاج نيح كلذل ه اوجاتفا ام رمال يبل

 ضرالا : ىكاسو - غايرح "ىلا نارجن 5 لها: ىلا صر ثلا نك

 هغابو ةديحاو ناكم ىلا اومضناو 0 اوكانتف هاوتبتف برعلا ريغ نم

 ىو دازآ ا تدعون ئارحلا انش قرفو 00 مسحور تكبد

 كموق دنع لجرلا اذه ءالب تفرع دق مع ةنبا اب تقف هتأرما 5

 حضفو مهنم ىقب نمي لفسو * لتقلا كموق ىف أطأطو كجوز ّلَتَق
 الظإ ه2 ىل العا تلاقعا هيلع لاق" نم كدنع !لكهتف ءاشنشلا

 فلخ ام هللاو معن تلق هلتك وأ تلق هلْثق وا نلق هجارخا

 ىهتني الو قح كعاذلل مهقسب ام هنم يل ضغبأ م اًصخش هللا

 رمألا اذه 8 ىتأبب مكربْخأ قيملعأت متمزع اذاف و ةمرح نع هل
 نأ كيرن ىكو سيق ءاجو ىللارظتني هيوذأدو زوربف اذان يرحأف

 لخدف كرعْدُي كلملا انيلا سلجي نأ لبق لجر هل لاقف هضهانن

 لاق هعم هلتق لع ردقي ملف ناديفو ٍمَحْذَم نم ةرشع ىف

 ااا للكو انوا كي انغك جب ةلهزغ ابا .لاقق. تيد اذ _ىرسلا
 اس ثوغ نب بعك نب ةلهبع اب هقيدح ىف هللا 5

 اك فارسا ليقي هنأ 7 ةباذكلا 1 قربت قل كبح رثا لاجيلاب

 ىتح ايلعلا كتنف م عطقي ههدي سيق »نم عطقت* الا ةأوس

 ه) 11077. اوجاتننحا. 2) 105. هده. م) 1505. اوتيقر 21017. هلل

 2) 168 ( عا 5101. 105. اوكنف. © (0 نم لقسو. 7/) 5.

 200. 8 ىراذه مرتك 2 6 قانا اعرو 2105. ىقاءاش 505 )2 ١

 مدقيب. م2) 516 1ععم ءمآ]1. داتم23 م. !بلور 28. 1505. 211غ 23أ

 ةليهعو ( هلذوم 7) 207“. ىنبيربخ#و . 7 512 010011 81017. 1ذ

 ةيككلا. ١ 2) 105: نع عطقيب. 0) © كاني 2) 5 عطقت.



 ١١ تنكس أمها

 مانوعقو +ساّلا اميقاكو: سنك ' نب بو  تبانعاجو اكلت ني اني

 ليبقيب ام سيق اب لأقو سيق ىلا لسأف ءىشب ناطيشلا 5 هربخأو
 اذا ىتح هتمكأت سيف ىلا تدع ليقي لق ليقي امو لاق اذه

 كودع ليم لام كلثم ّرعلا ىف راصو لخدم ّلك كنم لخد

 هاا فودساا اي فنونسلا: اي كيفين هنت ررحخلا»لتعا ]200 الل ا
 وأ كبلس ةلاو العا“ شيف نكات تنفع الا نا

 كفا 4 رامكلا ىذو َبّذَك هب فلحو سيق لاقف كتنق فطق

 لاقف ىسفن كب ثّدَحَأ ْنأ نم ىدنع لجأ ىسفن ىف مظعا
 كنا ىنآلا تفرعو كَلَيلا ىدص مدق كَلَملا ءبّذَكتأ كافجأ ام
 ه6 شيشج اي لاقف انانأف يرخ رث :كنم هيلع َعَلْطَأ هام زف بات

 ىلع نحن انلقف ىارلا اف 7 نيلقو لق دق هّنا هيوذاد ايو زوريف ايو

 مكموق ىلع مكفرشأ لا لاقف انيلا لسرا «كا كلذ ىف ”ءاناف رذح

 مكنع ىنغلبي ال لاقف هذه انتم انّلَقَأ انلقذ همكنع ىنْعلبي رثا*

 سيق رمأو انرما نم بايترا ىف وهو كت مو انوجانف رب مكليقأف

 نسب رماع ضارتعا انءاج ذأ ميظع رطخ ىلعو بايترا ىف نتكأو

 انوبتاكو هيلع ميَلَظ ىذو عالكلا ىذو ناره ىذو كوز ىذو رهش

 ىتح اعيش ”اوكرج ال نا مانمأو مانبتاكو رصنلا انل اولذبو

 2) 2505: ءاجكو 112) 505. درحأو ©) 1505. فطق. 62) 5.

 رامكلا. 6م) 105. بتكتل. رك 15و. لاق. ) 1:2 20: 0

 بكانو 105. تسناتت:1 2165: لاف. ١ (2) 10550 لشتلال ا
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 امه ا

 هك ع

 اييف لّوقيل ناك ءناف ابحعم اهب ناعم ناكو ةانيلع «هرهصل

 اًنايحا لوقيو را عم ةمايقلا ىي ىتعبا مهللا هب هللا حدي

 نا اهيف ازمأي معلص ئبنلا بتك انتاج نا نوكسلل ٌرفغا ٌمِهللا
 هدنع اجن نم لك © َعلبَتِو ةتلواصمل وأ هتلواحمل لاجرلا ثعبن

 31 كل اكلك ىف ناعم قفا ملص“ تنلا نع كلت: نم اعيشو

 © مرصنلاب انقثوو وقلا انفرعف هب
 كارلا بكا مقدس قيفة اند: لق بيغش اد لق ىرسلا 1

 / نب ةورع نع كبري نسب رينتسملا اذ لق فيس ان لق ىمع اد
 نع ئرسلا لاق زوريف ىب ككصضلا ىع :ٌىنيثكلا 2ةيرحت

 1 ىمليدلا ىب شيشج نع هللا ديبع 34 قيليدلا ف او

 هيف انرمأي معلص ىبنلا باتكب ”ستكي نب ربو انيلع مدكق لق

 هةليغ اما دوسالا ىف لعلاو برخل ىف ضوهنلاو اننيد ىلع ”مايقلاب
 1 دج ليم جرا ادت نم فها عادتك تو ةهااصم اناو
 د سيقل ريخت لق هانيارو اًقيتك اما ًانيارف كلذ ىف نانلعف

 لوال يهف* همد ىلع «”فاّكي انلقف هدنج ىلع ناو ثوغي دبع

 امتاكف معلص ّىبنلا نع هانغلبأو نأشلا هانأبنأو هاتيحلف ه ةوعد

 ام ىلأ انباجأت درمأب فيضو مغ ىف ناكو ءامهسلا نم هيلع انعشو

 زي كروب. 6) 105. حيلع. 2 077[8. ّدص 22318. دناف. 4) 2.

 00 560-03 018- (س٠-2) (ب َخ 1 وأ 201 علب 0 رك) 5.
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 مايقلاو لنابكلا 230. 36 0: 7 0) 12 ( هع 14 7651, 5: 105. خبلَعَو
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 ١ نس امهد

 8:2: دصف دبا

 0 هيلع : تح ه خماهنب كعو نميلا هيلع تقباطو ندع

 يع قدارلا ثوغي ديع نب 0 هداوق ناكو نابكرلا ىوس

 نيصح نسب ديزيو / مرح نب «دبزيو 4 ىبنجلا «سيق نبا
 ةدرمأ ظلغتساو مدكلم تيتو * ئدرألا لكفألا نب كيزيو ٌىترادخل

 ا: ةدرحلاو 4 ةجيشلاو ةرثع . ةزاخ لحاوسلا .نم لحاوس هل. تَكاذو

 ةيسحألا ملا فئاطلا لع ىلا ءاعنص رث كىتكلاو ندعو ةقفالقو

 عوجيولاو رفكلاب ةّرلا ّلهأ هلماعو ! ةيقبلاب نوملسملا هلمادو تا

 برح ىدعم ىب وريع محم قك ةيئييلح ناكو ماسالا نع

 ؛هثوغي كبع نب سيق ىلف هدنج رما اماف يفن ىلا هرما كنساو

 فخاسا ضرألا ىف نحف اهلف هيوذادو زوريف ىلا ءانبألا رمأ كنساو

 انيبف زوريف مع ةنبا ىحو رهش ةأرما يوونو هيوذادو زوريفبو سيقب

 ام « لتمب يدي جراخ تومردضتكا جرا وأ اشيح انينلاإ اعل ا

 , ىح ه ةركب ىنب ىلا ناعم يوزن رهظ ىلع نكانف دوسألا: دب. كدا

 م اوبدحكف ةلمر اهل لاقي ليبكنز ونب اهلاوخا ةارما نوكسلا نم

 ©) 0 هيام اهدوو 201. خماقبي. 2) 55. نوضرعم“. ©) © نالف
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 امه“ 110

 نيبو ةاننيب انبتكو ىغبني ام ىلع عانإا دق «دنجلاب نحن
 اوكسما انيلع نودروتملا اهيا دوسألا نم باتك انءاج ذا بتكلا

 هب ىلوأ ىكنف متعيج ام أووقوو امضرأ نم متذخا ام انيلع

 نم لق تّثج ىيا نم لوسرلل انلقف هيلع متنا ام ىلع ا

 ادع د ددحل ىتح نزرخ ذل عهجمت ناك ثا نابخ افهكد

 عمجتو انرما ىف رظنن نحن انيبف جحذم موع  دقباطو هجرخل
 رهَج هيلا رج ادقرا ٍبوُعَشي دوسألا اذه ليقف انيتأ نإ انعبج

 اردت نك انئبيف هيحنما نم. بليل نيرشعل .كلذو ماذانب ىبا

 ةيدألا ىعو ارهبش لبق تأ انت. نا ء ةبدلا :نوكي. نم ىلع وبخل

 جيرخو همجنم نم ةليل نيرشعو /سمخل ءاعنص ىلع بلغو و
 اماف تومرضح امكتقاف برا وهو ىئدوم ىأب رم ىتح اًبراه ناعم

 كساكسلا ىف لون هاف ىسوم وبا اًمف نوكسلا ىف لون هّناذ ناعم

 ْ ءارسمأ رئاس زاحكاو برام نيبو نيب 1ةزاغملاو ةروغملا و ىلي امي*
 رهاطلاو ةنيدملا ىلا اعجر امه اًدلاخو اًرمع الا رهاطلا ىلا نميلا

 ام ىلع دوسألا بلغو ءاعنص لايحب كع دالب طسو ىف ذتموي نو

 لبق نايحجبلا, لل فئاطلا لع ىلا 0 ةزافم ! ديهص نبب

 9) تع 2ل0ز9- 1 12 2. 2( 70ك)ر 6768 1م 332]1150 72282 11و
 ال0 109-20, ةخنخ ابو. 6) 1ك05. هانت. ءاتتت 520. ى. 21017 ان (ن.
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 ١١ فش |ممرغ

 تومرضح لامتا ىلع لعتساو تومرضحو نميلاب لماع لك ةيلابع
 ه نسب ةيواعم ىنب ىلعو روك نب ةشاكع نوكسلاو كساكسلا ىلع

 ةدهجو ىتح بهذي ملف 0 وأ دلل! تبع ورح

 موقي دايز ناكو ئضايبلا كيبل نب داير تومرضح ءىلعو وكب وبا

 : نميلا ىلع هلامع ءالوفو معلص هللا ليسر تاف رجاهملا لع ىلع

 ءثام .ماذاب وهو تام. كوا نوسألا لانق ى..لثق نم الا :تومرشحو

 ماذاب نبأ ىنعي هنبا ميرهشو هلجا نم لعلا معلص ىبنلا قرفف

 ثيحل اذهب ىنتدحو  «هلتقف هلتاقف ثوسالا هيلا راسف

 فيس نع هيف لاقف فيس نع ميعاربا نب بيعش نع ىرِسلا
 ؛ ثيدتل رئاس رث ةحلدط نب ميعاربا لوم و ورمع قا* نع

 © ىرعرلا :ديعس نبا ثيدح ةلثم هدانساب

 فيس نع «ميهاربا نب* بيعش اسد لق ىرسلا ىنتتح لاق

 نم لوا لق سابع نبا نع ةمركع نع ملُعألا نب ةحلط نع
 ى ب ققئادننهتلا وهسه ١ ىبا رع نونو ئسنعلا ةنعا ضاق
 ؛5 هيلا بنتك نيذلا عباتت رث امهتيحان ىف هيوّذادو زوريفو هنيحات

 ىمع اذ لق +دكيعس ىب هللا 0كيبع ابن ««هب اورمأ اأن

 فيس اسد لق.بيعش امن. لق, ىرسلا ابيو لق فيس ىلا

 انيبف لق رخص نب ديبع نع هيبا نع فسوي نب لهس نع

 «) 1505. نم. 65) ( دجو. 6 ( هده. وه 4) ( وس 6) (© 03:

 انا د ال ومعأ جما 8) ةكسد. لكيت 27

 لكعس مت) 5. نع 20 فت وتعاكلا نكون ةرباكو»

 72) 1505. 0123. ) ( دبع.



 امم | زئنس

 امن لاق فيس نع هميعاربا نب * بيعش أس لق «ىبك ىبا*

 ناذول نب رحتص نب ديبع نع هيبأ نع فسي نب ةلهس
 نميلا لامع عم معلص ىبنلا تعب نميف ناكو ىملسلا قاصنالا
 كلذلف ماذاب تام كقو مامتلا ةكح مح ام دعب !. ةنس يف

 دبعو ىنادمهلا رهش نب رمأو ماذب نب رِهَش نيب ءاهلمم قف:
 صاعلا نب ديعس نب دلاخو «ىرعشألا ىسوم ىنا سيف ىب هللا

 دلي لك ىح_ ىنناورقكو ةليمأ نب ىلعيو ةلام نا نب رعاطلاو

 /مرغصا ىب روق نب ةشاكعو ىضايبلا ديبل نب دايز تومرضح
 ذاعم ثعيبو ةدنك نب ةيواعمو نوكسلاو كساكسلا ىلع ىثوغلا

 لل وو, ىنبلا قيقلبلا لمان العم لبج ىباو

 نبا «ىنعي فيس ىنربخا لاق ىمع ىنربخا لق هللا ,ديبع

 8 صك نب ةدابع نع ةحلط نب ميفاربا لوم وربع أ نع رمع
 ةنيدملا ىلا عجر معلص ىبنلا نا ىثيللا #صرق ىع ةدابع نبا

 نيب اهقرفو نميلا ةراما هجو دقو مالسالا كح ىصضق ام دعب

 نيب ترو تومرضح ةرامأ هجوو هزيككاب لجر لكك درفأو لاجر

 ىلع مدح نب ورمع ليعتساو كزيتكاب نم دحاو لك درفأو ةتلق هنلت

 ادهرو نارك نيب ام لعب نضاعلا:ىتي ديغعس نب كلاخوا ناركت

 ادد ءاذاب, نيا .ءاعنص ىعو (ناحبف ىلع هش ىب رك كيسبزو

 ىسوم ابا برام ىلعو ةلاه ىبا نب رهاطلا نييرعشألاو كّكع

 ىف ليقنتي ايلعم ذاعم ناكو ةّيما نب ىلعي دنجلا ىلعو ىرعشألا 20

 ©) © هم. 2) 0 ليهس ) 1505. اهتلامع. 42) (0 رماع نيبو.

 2) 1ك05. نت. رز 1طن 112210402 0 رفصأ». 2) 6 نيح 7) 2

 (ضرفخ»



 لإ 7-0 أاممأ

 نب ماش نع فيش اش لاق ىمع ىنبتخا الق هللا 6 َقيِبَْع "انو

 هتعبو ةماسا قّقتساف فجلا ىلا ركب وبا جرخ لاق هيبا نع ةورع
 مكلص ةللا ىبت هب كرما ام ٌعْنَضَأ هل لقو هل نذأف رئنغ هلأسو

 0 يال يي 5 ّلبأ تيا مت* ةعاضق دالبب دبا

 5 ىضف هدهع نع تافلخ . 211 ”نلجكعت الو معلص هللا ليسر ز فا

 دب انما ام .ىلا 'ىفتتناو  قفاؤلاو . ةورملا /لعق لخ الغم ةماشنا

 و لبأ ىلع ةراغلاو ةعاضق لئابق ىف لييخل ك ثعب نم معاض ىبفللا

 /هبلقنمو هماقم ىوس اموي نيعبرا ىف هغارف ناكو منغو ملسف

 إ
 َْإ
1 

 أ

 نع ببيعدت 1 لاق 7 ىبك نىب * بسلا ىنتدحف ياعجاأر

 ٠0 ىسو.م نع فيس ”4 ّلأق 0 ام لاق هللا 6 كيب امو تففيس

 قع + ثبس نع * ًاهتينخو- 6 ستلالا دي .ةريغللا-نغا اليك 1

 © هلثم ىناساركل ءاطع نع سيق نب ومع
 ىسنعلا باّذكلا رما نع ربخل ةيقب

 ملسا نيح 7« ماذابل :انغلب ابيف# عبج ا هللا ليسر ناك

 ىف مثلتف اهقيلاخ' عيمتجلا ىلع مزمأو اهلك نقيلا لمتع نمت ملا تملشسأو

 نع 55و اهنع هلوعي ملف :تابح مايا معلص هللا ليسسر لماع لري

 تام املف ماذاب تام ىتحح اكيرش اهبف هغم كرشا الو اهنم ءىش

 نب هللا كيبع ىنتتدحف هباككا نم ةعامج نيب اهلمع قرف

 6) (0 ىبع. 82) 155. ةدن., 1ط2 1515210. لقا تننا رثث

 رصقت. 4) © ام.- ] نتانعم ير © قلك تا ىَنبأ
 !ععنلم وسد هلئار 7ث. ءلطص آكط2للةصر ةنعتأاتت. /2) © رمو هليقموو
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 أممو ل نس

 ا ةماسسأو شام فو ماعيشو عصخشأف ماتأ ىتح ركب وبا مخ
 اي ةماسا هل لاغف ركب ىا ةباذا دوقي وع نتب ناجرلا اخّبعو

 لزتنت* ال ةللاو لاقف ىلونأل وا نيكوتل هللاو هللا لوسر ةفّيلخ

 7 ةكاسا سا نيبال و ١ يمك ربع“ عا قع اهي بكرا م ال ةللاوو

 هل 2ك ةخنسح ختاعبس اهوطكَي ةءدخ لكب ىزاغلل ناذ

 اذا ىتح ةعيطخ ةئاعبس هنع 6عفرتو هل عقرت ةجرد ةئثاعبشو

 لطرق اللا قادت لعمان ارهغب [ئىذطبعت نأ تيار نأ لق 4 ىهتتنا

 اونوكت ال 2 ىّتع اهوظفحآف رشعب و مكصوأ ضم الا اهيا ماي

 اًضيش الو اًريغص اًلفط اولتقت الو اوقع الو اوردتت الو اولغت الو

 ةرجش اوعطقت الو هوقرحت الو الخ :اورقعت و ةأرما د نك

 نور "فوسو ةلكأتل الا اًئيغب الو ةرقب الو ةاش اوحدت الو ةرمتم

 هل غسفنا اوغّبف امو وختف عماوصلا ىف هسفنا اوغرف ىق ماوقأب

 اذاف ماغطلا ناولا اهيف ةينآب مكنوتأي ميق ىلع نومدقت فوسو
 نؤقلتكوإ اهيلع هللا مسا اؤركذأف ءىش دعب اعيش اهنم متلكا

 بئاصعلا لثم اهلوح اوكرشو غَسوور طاسوا # اوصخق ىق اًماوقا و

 نعطلاب هللا 2 مكانقا هللا مسأب اوعفدنأ اقفخ فيسلاب جوقفخاف

 «» انهن آنحإ قف: بيع اند الق :ىرسلا) ىقحح .٠ بيع نوعاظلاو

 ه) 1205. الو هللاو تلون. 11037. 115 6) (0 ه0. م) 7

 ىكامتو. 2) 2107. كب بأ: 6) 2803. 200. ةماسالا مي) 505.

 ه2 2) (ب1 66110 ماكيصوأ. 2 1غ 80.: ( ءغ 1طط»

 قنادر همر لحب 1505 هانت , ..2) 512 14 005 8: 27 8
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 ١١ نتئسش امىتك

 ىرسلا ىتكحو فيس قربخا* لت «ىّمع ىنثّتح لك* هللا 1

 ٠ اهريغو ورع ©« أو ةريض سا نع فيس آس ةلق بيعش اسد لق 8

 معلص هللا لويسر برص لق 3 ىرصبلا نسل ىلا نب نسل نع
 باطشل نب رمع جيفو علوح نمو ةنيدملا لها ىلع اًثعب هتافو لبق

 ضيق ىتح ىدنخل مرخأ روابج ملف «ديز نب ةماسا عيلع رم :
 ةفيلخ ىلا عجرآ رعل لق رف سانلاب ةماسا فقوف معلص هللا ليسر

 هوجو ىجم عراف سانلاب عجرا ة.نا ىل نذأت هنناتسان هللا ليسر

 هللا لوسر لقتو هللا لوسر ةفيلخ ىلع نمآ الو /جّدحو سانلا

 ا ناف راضنالا ,نيلقوب نوكرشملا هقطخعي نأ نيبلسلا لإ :«

  0و مدقأ 0 انما لوي :نأ هبلا بلطأو اتع.بخلباف ىنم

 امب هربخأت ركب ابا قأو وةماسا رمأب * رمع يرخت ةماسا نم انس

 درا رف بائذلاو بالكلا ىنتفطخ هل ركب وبا لاقف ةماسا 8لق

 كغلبا نا 5 راصنالا ناف لاق معلص هللا ليسر هب ىضق ءاضق

 ةماسا .نم انس مّتقا الجر , ميما ىلوت: نا كيلا ,نويلطي هنأ

 كتلكك 5 هل لاقف رمع ةيكلب ليخأت اسلاج ناكو ةركب وبا* بثوف 5

 ىنومأتو معّدص هللا ليسر هلعتسا باكل نبا اب كتمحعو كمأ
 اوضما لاقذ 5تدعنص ام* هل اولاقف سائنلا ىلا رمع جوخ دعنا نأ

 رث هللا ليسر ةفيلخ نم 8 مكيبس ىف تيقل ام :مكئاهمأ مكتلكت

 © )© وباو. 4) 1205. يغو. 26 0 © )2 013:77 :1805" )2

 200. لاق. رز 51 105., (ر 210. 6 51106397361132 :14 (6:١
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 اما ١١ نس

 00 ا وأ يس اشك قرسلا "نرع تحج + لس

 راصنالا عمجو هضر وكب وبأ عيب امل لاق هديبأ نع ةورع ند مال

 4 تّدترا دقو ةماسا ثعب متل لاق ديف اوقرتفأ ىذلا ممالا ةىف

 تبأرشأو قافنلا مجنو ةليبق ّلك ىف ةصاخ اًماو ةماع اما برعلا

 دققت ةيتاشلا ةريطملا ةليللا ىف منغلاك نوملسملا» ىراصنلاو هيي
 اد

 سفن ىنخلاو ركب ويا * لاقق نيملسملا ةعامج كنع ىرقت نأ كل

 كتعب تذفنأل /ىفطخت عابسلا نأ تننظ ول هديب ركب ىنأ

 ىريغ ىقلا ىف قبَي مل ولو معلص هللا ليسر هب رمأ امك ةماسأ 0

 ىنربخا لاق ة ّىمع ىتلدح لاق 7مهللا و ديبع ىتلدح 4 تعدل

 نع فيس ةاس لق* بيعت انك لا كوستي 2 قيس

 سابع نبا نع كاكضلا 72 نعو ىلع بويأ أ نع ةيطع

 ىف 0تباغ ىتلا لكابقلا نم ةنيدملا ليح نم عمتجا «مث الق

 د ل 5 سترك“ لشفلا نر اود ةيبيدكلا -ماع 5

 ةرجاهلا ©ل تناك هلا لكابقلا كلت نم ىقب نم ركب وبا مسبح

 ”ديبع امد . ««ليلق مو علئابق لوح و ملاسم اوراصف مرابد ىف

 2) ( هده. 5) 11017. 1. 10 7. ىلع. ©) ( ءأ 11017. دنع. 2) 05.

 حكترأ“ 2) ل505 تدت. رخ) 1151505: ءان 110:: © ء ةظ 8
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 ١١ زخنس اركي

 نيا مويلا خخ نيأر سما اونك نيا مكلبق نك نميف اوركفتو
 نطاوم ىف ةبلغلاو «لاتقلا ركن .هل ناك, نيخلا .ىبأو نورابخل

 قيلع,# تيكرت نبق, اًميمر اورايصورتاحلا لذ جحش ل
 كولملا لو تاتيبَكْلل نوتيبكلاو نيثيبكأل تاتيبكلا ٠ تالاقلا

 5 أوراصو كن 0000 دق اه 0 7 اوراثأ نيذلا

 ٍهنع عطقو تاعبتلا هيلع ىقبا دق هللا نا الا ءىش الك

 اًقلخ انيقيو مريغ ايند ايندلاو هلابعا لامعالاو اوضمو تاوهشلا
 نيا ملثم انك انررتغا ناو انوجن مهب انربتعا نكح ناف مدعب

 ام راصو اًبارت اوراص عبابشب نوبكعملا غعوجو ةنسلمل مءاضولا

 ؛هاهرنصحو نئثادملا ارنب نيذلا نيا قيلع ةسح هيف اوطرف

 كلتف ٍهْقَلَخ نمل اهوكرت لق بيجاألا اهيف اولعجو طئاوخاب

 6-2 هدد ة-هّ هع ا

 مكناوخاو .مكئانبا نم نوفرعت نم نيا اربكر مهل عيست وا اويل
 اوماقأو هيلع 2 اولحن اومّدق ام ىلع اودروف غلاجأ هب تيهننا دق

 سيل هل كيرش ال هللا نا الا توملا دعب ةاميف ةداعسلاو ةوقشلل

 م نونيدم ثيبع .كتأ اوملعأو هيما عابتاو هتعاطب الأ اوس هب

 هدعب ريخ ريخ ال هنا اما هتعاطب الا كردي ال هكنع ام نأو

 © دل هدعب رشب رش لو رانلا

 ون ىنربخا * لاق. ىبع ىنربخا لاق :ديعس نب هللا نيبع ,ىَنَبَخ

 6) 0 انغلا 65) 0 بكرت. ه«) 0 تالافلا. - 1502. 24 78.

 4) 20. اورثأا. م) 109. ىسناو. رك) ( اضولا“. مى) 1502. 9
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 ام لارا

 معلص هللا ليوسر ناو ىنوموقف ثغر ناو ىنوعباتف ثمقتسا نإف
 اف طوس ةبرض «ةيلظع هبلطي ةمألا هذه نم دحا سيلو ضبق

 رثوأ ال ىقيبنتجاف ىاتأ اذان ىايوتعي قاطو او قو“ اونا يقوم

 نق لجا ىف نوحورتو 4 نودْعت متناو * مكراشباو مكراعشا يف
 الا ّلجألا اذه ىضمب ال نا متعطتسا ناف هلع مكنع بيغ

 اوقباسف هللاب الا كلذ اوعيطتست ىلو اولعفأف ل 0

 لامعالا عاطقنا ىلا ملاجتا مكملست نا لبق نم مكلاجآ لهم ىف
 اونوكت نا مكاياف جريغل جلاعا اولعجو علاجا اوسن اموق ناف

 مكءارو ناف « ءاجنلا ءاجذنلاو - تاو دلل ددل جلاتما

 ءانبالاو م ءابآلاب اوربتعأو تملا اورذحا عيرس دم ماَلَجُأ اًنيئح اًبلاط
 ماقو «تاومالا هب »نوطبغت اب الا ءايحألا اوطبغت الو ناوخالاو

 لبقي ال لجو رع هللا نأ لق : رق هيلع ىتأو هللا دمحن ايا

 اوملعاو * مكلامعأب 8هللا اوديرأت ههجو هب كيرأ ام الا لامعالا نم

 مقرفظ اطخو م اهومتينا 7 ةعاطف مللامعا نم هلل متصلخا ةام نأ

 كلا ديدات مايا( نم ومعمل 0 .قآسو“ اهومتيتأ ' ثئارتضو"' هب اق

 مكنم تام نمي هللا دابع م اوربتعا مكتجاحو مرح نيل ةيقاب

 ) 105. ئيلظع .٠ _ 7) آظم5, قار. 11077. 1097101 27,1: 2) كم5

 ناطيش. "4) آ05. نودرن مكنأو, 2107١ نوردغت مكنأو ©أ نويمجرتو

 510 560. نوحورستو. 6) 105. هدئلتسع 1276750 ءاكنلا ءاكنلاو

 احولا احولاو. ركز 2077. (نط1 همأ م20 564. نم) ءا © لجار 55.
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 |١ اممم امم

 عيابو ةعيبلا ىلع موقلا 6 عباتتو 0لدعس ىلع اوبثوو * دعس ىلع

 لثاق لقو اهنود ركب وبا مق ةيلعاإل تاتلفك ةتلق تناكو دعس

 لقفانم ثا هللا هلتق ريغ لاقف“ اًخعسش سلتك احكيس ىلا 010
 ندب هللا ©« ليبع 376 « دعطقف اذ خص فيبسللاب رهمع ضرس ذنسعأو

 5 نع رشبم نع فيس أدد لق «بوقعي ىمع ىنتلح لق 4كيعس

 رشعم اب مكلا ركب ىأل ذفتمي ةدابع نب دعس لق لق رباج

 ىلع :نيمربجأ :ئموقو كناو_ ةاضالا) ا ءالحأ نوتتستل نيد

 تنك * ةعامملل ىلا ترصق ةقرفلا ىلع كانربجأ ول انا اولاقف ةعيبلا

 ادي تعرن ىتل اهيف :لاقا الف ةعاملل ىلع انبجا اًنكلو ةعس ىف

 ؛«  ««كانيع هيف ىذلا و ىيرضنل مةعامج تقرف وا ةعاط نم

 ىدان لاق ىدع نسب مصاع نع بدأ نع ةرمض ىليأ نع رمع ىبأ

 + متيل معلص» هللا ”ٌليسر ىقوتم نم غلا دعي نم ركب قار ىلا

 الا ةماسا قنج نم حا ةنبيتلت يعبي الاالآ ةياشا 0

 هيلع ىتثأو هللا ديحن سانلا ىف ماتو فرجلاب هركسع ىلا يح

 مكلعل ىردا ال ىناو مكلتم انا امنا سانلا اهيا هاب للقو

 ادمح ىفطصا هللا نا فيطي معلص هللا ليسر ناك ام 8 نيفلكتس

 عدتبم تيسلو عبتم انا امناو تانآلا نم همصعو نيملاعلا ىلع

 ت) لك مق. هدم 6) 1205. عيابتو. ء ( كبح. )2  © ه6 509:

 دعس. .6) (0200م:  ريث)> © :هدنج. 2:0 ةعشسو 0000 2105.0

 120517! ١ 206 نبرضال» /) 1505. 050 15 بيعش ىنربخا

 ىنتلدحو رمع نب. 1 مهني. /) 1505. ىننوفلكت.



 كد نر

 شسانلا عيب ىقف يابف ُلبقا نا هيلا ثحب رث اّماّيا «كشو
 البكا لم ىدنانكا قل اعا مكيلزا .ىتح 'هالاو .ةاما لاقف كموق'' عْياج

 مكلتافآو ىدي هتكلم ام ىفيسب مكبرضأو ىنحر نانس « بضُخأو

 نأ ول هللا كيو لعفأ الخ ىموق نم ىنعاطا نمو ىتيب لعأب

 ىبر ءىلع 4 ضرعأ ىتح مكتعياب ام سنالا عم مكل تععمنجا نمل:
 (دضكت 12 ملل كالت رعب نا قأ الف قاس“ امأ ملخأو

 لولو داو هاون ىف هكا اذغلس نب ويشتمل لاقف قانا ىتح

 لعأو هدلو* دعم لتقي ىتح لوتقع سيلو لتقي ىتح :مكعيابع

 امنا :مكراضب هكرث سيلف دوكرتأف هتريشع نم ةفئاطو ةهتيب

 هوكاصنتساو دعس نب ريشب ةروشم اولبقو هوكرتف لحاو 0-0
 عم عبج الو هتالصب ىلصي ال دعس ناكف هنم يهل ادب ام

 وبا كلع ىتح كلذك لي ملف عتضاب عم » ضيفُي ا جو
 أن لق ىمع اند لق هديعس نب هللا «كيبع أمن «هحر ركب

 ةفيلخ نب كاكضلا نع نامتع م أو لهس نع رع نب فيس

 اهلْيَدَح انا لقو هقيس و ىضتنا رذنملا نب بابكلا مق امل لق 5

 ىلا ىزرعي دسألا ”ةنيرع ىف لبش وبا انا بجرملا اهقيذعو ككحلا

 بتو مش هذخأف سلا 5 ردنف هدي برص رع هلماح دكسألا

 ©) 1205. ليتو. 65) 55: مأ“ ) 210. .٠ 5 . 3200. مكنم.

 4) 105. مكضرعأ. 2) 1ه5. 204. هللا. 7) © هص» ى) © 5
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 ١) 0| تنع 16)١١10 ءءب لع م5! تعسا .م) © ودا 76 ىضتنأو.

 7 505 هشيرع. (5) 1505. ردبف.



 رع تس

 ١١ نع مريد

 حا ,ناكو ريصحا, نب فيسأ ميفو. ضعيل كاضعب هلق ةدابع نأ
 مكيلع هل تلاز ال ةرم «مكيلع جرزخل اهتيلو ىثل هللاو 5 ءابقنلا

 اوعيابف اوموقف اًذبا اًبيصن اهيف ٍهعم مكل اولعج الو ةليضفلا كلذب
 ىلعو ةدابع ىب دعس ىلع رسكناذ ىعيابف هيلا اوماقف ركب ابا

 ةوبأ لاق ماش لاق 3 جومأ نم هل 0 اوعبجا اوناخ ام جروخلا

 كا 5 - 1 . ١

 تلبقا مّلسأ نا ىعارتل لمح 7نب ركب وبا ىنتدح هفنخ

 ريغ ناكف ركب ابا اوعيابف ككسلا مهب فياضت ىتح * اهتعامجب

 ماشه لاق ى«رصنلاب تنقيأف ,مملسأ تيار نا الا وه ام ليقي

 سانلا ليقاف ناجرلا دبع نب هللا#دبع لق ه فتم علا

 0 ةدابع نب كعس نوطي أوداكو رحب |بأ نوعيبابي بناج لكك سس

 دلتقأ رعب لاقق, انوعطت ال !قعس لوقثا دعس باصطا نمل ا

 ىح كأسطأ نأ تيبع نقم لابقف هسأر ىلع مق مث هللا هلئق

 تءدصح هل هللاو لاقف رع ةيكلب دعس ذخأت [ كوضع اردن

 رم اب الهم ركب وبا لاقف ةكضاو كيف ىفو تعجر ام ةرعش .ةءونم

 اذ نأ ول هللاو :امأ دعس لاقو ريع ءدنع ضرعأت غلبا انهاه فقفرلا

 اهككسو اهراطقا ىف ىنم 0 تععمسل ضوهنلا ىلع ىوقا ام «ةوق ىف

 جيف نفك ميقب كتقخأل واَّذا هللاو :امأ كباككأو م كحجي اريك

 «) ه5. لاقف. 8) 105. ءاهقفلا. ه) 1ه5. هدم. ©2) 505

 اوعيبج. 2 105. ءا 0 فلحم. ركز 112 2505. عا 210.5 لاق

 انتر 0 نب 4) © هت. 7 10غ 5دعرب ةلصع ءدلاتؤدذ 02 ععاأ

 كلنت 5196 نابت. 2) © كلضع. 2#) 2000005 اهنم انأ 5.

 /) 505. مأ: 7) 505 "5 2037. 200. نم. 7) 1505. ىبقر ها

 5ع. ىيقأا ام. 65) 1505. متعمسلل م) 55. كرجكاك .



 ام) ١١ ذخنس

 ماقف ةّرَبعو لدب* .نم لوا اونوكت الق هرزآو رصن* نم لوا مكلنا

 أنأ راصنالا رشعم .اب لاقف ريشب ىب نامعنلا دا دعس ىف رهشب

 اذه ىف ةقباسو نيكرشملا داهج .ىف ةليضف هىلوأ .انننك نتل هللاو

 انسفنأل 6 اننيبن ةعاطو  انيو ئيضر .الا 2 عب اندر. ام ىيدلا

 ا 003 كلذ ابك لع هنا 0 هللا ّناف اضع ايندلا
 هللا ىلاري 0 هللا و 3 0 6 ههوقو شيبرق نم مكلص

 لاقذ موعزانت الو عوفلاخ الو هللا اوقاف احب رمألا معاذه جعزانأ

 الاقف اوعيابف متتش امهيأف ةديبع وبا م اذهو ربع اذه ركب وبا
 م نيرجاهملا ٌلضفا :كتف كيلع رمألا اذه 2 ىّلوتن ال هللاو ال0

 ةالصلا !ىلع هللا لوسر ةفيلخو راغلأ ىف اهم ذا نينا ىناقو

 ” لهنا ىاردل لقيتي اذ نيد ,نييلسملا نيت .لصفا ةالصلاو

 هاعيابيل ابَحَذ املف كعيابن كدي طسبأ كيلع رمألا اذه ىّلوتي

 اب رذنملا ىب بابل هادانف هعيابف دعس :ىب ريشب هيلا امهقبس

 تعنص ام ىلأ / كجوحأ ام ىاقع 7: نققع دعس نسب ريشب 5

 0 5 2 ّ دب 2006-6 كل
 نأ ترك هىنكلو هللاو ال لاقف ةرامالا كمع بأ ىقخ تسفسأ

 نب ريشب عنص ام سوألا تأر اَملو هل هللا هلعج اَقَح اًموق عزانا

 لعس ربماش نم 3 بلطت امو سشربرف هيلا وعدت امو كعس

 ميسشسسلل

 2) 1205. ارزا اورصقو 21077. ( 1عوت0. 2 مي 5 7 7:) رزوأو رصن.

 0| 112 10571 2005. 0: امي اولردب. 6) 5 لوا. 4) 505.

 هدب ١ ©) 105. 2000 و شيرف نم. 0 هع 8لكوججس. هده. .ر/#).(ب هد

 ى) 1عمو. هدم. اذه. 2) 105. ىلوتي. 2) 105. تناو كحاب
 2) 1601.101 75. 46. "7) آه من. : قى. ١12 :( كبقع. 7 158 ( أ

 2ل0.: 10م5. كدرحأ, 0ع 536 2.6605 © ءمصز ءءا. كدرخأ. "6355
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 ١ ظذنس موا

 زعلا لها متنا" مكيار' ىع الا“ نبانلا رحصي قلو مكقفالخا لك

 امّثاو ةدجنلاو سأبلا ووَّذ ةيرجكتلاو ه ةعنملو ددعلا وأ ةوورنلاو

 ملكتار + كيل لسيد اوهلتخ الي رعت اه كلا اللا ل
 تنمو ريما انف متعمس ام الا اله ىبَأ همكرما ةمكيلع ضقتنيو
 :ايضرتت ال هللاو نوفق ىف نانثأ ملمني لكيم ها ليشا 1

 نا عنتمم 2ال برعلا نللر* مكريغ نم اهيبتو مكورموي نأ برعلا

 كلذب انلو مهنم وما لوو مثيف ةربنلا تناك ْنَم ءاهرما ىّلوت

 ْنَم نيبملا ْناَطلّسلاو ةرعاطلا ُةّجحدل برعلا نم /ىَبَأ نم ىلع
 « لكم لا هتريشعو هوايلوأ نتكاو هتراماو دمحم ناطلس انعزاني اذ

 م نب بابكلا ماقف ةكله ىف طووتم وا مثال 8 فئاكتم وا لطابب
 ةلاقم اوعمست الو مكيديا ىلع اوكلما راصنالا رشعم اي لاقف رذنملا

 مكيلع 2اوبا اف رمألا اذه نم مكبيصنب اوبهذيف هباكأو اذه

 رومألا هذه ٍغيلع اولوتو دالبلا هذه 7 ىع عولجاف #ةومتلأس ام*

 نيحلا اذهل ناد مكفايسأب هاذ جهنم رمألا اذهب حا هللاو متنأف

 ىهاهقيذعو ككحملا اهليَذَج انأ «نيدي نكي ل همم ناد* نم

 اَذا رمع لاقف ”ةعْدَج واهتديعنل متئش ىتل هللاو ماما ٌبجيملا
 راصنالا رشعم اب ةديبع هبا لاقذ لققي كايا لب لق هللا كلتقي

 2) ينص. 2) 105. نرتتا 2 7 مكروما. 2) ( "9و 2 6

 افضربمأ. رك) لعمد. ىلا“ اع) ك0 3 011عو5 ءأ 105عم 4#“

 عليممعا ة., 6 2 5 لكم. 2 2) 105. فئاجم. 730. 12012.35 375. 5

 2) 105. اونا. 4#) 1505. مشومتملاسو. 47) 105. نم. 7) © مكناف.

 7) ظ05. نيكب. ه) 0 اهقيذع اناو. م) 1505. ما. 47) 1508.

 اهديعنلل < 7) 1205. خعدج.



 اخ ا ةخددس

 امّتاو ةعقان علو ةعفاش هدنع هل اهنا نوصريو ىقش ٌةهلا هنود
 نم نودبعيو 3 أرق مث هروجانم بشخو* توكانم رخ نم

 دنع اًنواعفُش ءالوع نوفي مهعقْنَي الو مري اك اَم هللآ ٍنوذ
 0 ىلع مظعف ىَقْل هلل ىلا اوبر الا مهدبعَت ام «اولاقو هللأ

 0000 هيدا وهلا هك سد وكيرتي نا ابرق
 ةدش ىلع هعم ربصلاو هل ةانياوشلاو ذب ناهالاو هقيرصتي هموق

 4رآ فلاخم هل سانلا ّلكو /8ايا «غبيذكتو هل عمومق ىنا

 عامجاو مل نيردلاب 7 فنشو مددحع ةلقل اوشحوتسي ملف جيلع

 ليسرلابو 4 هلل نمآو ضرالا ىف هللا دبع نم لوا ف عيلع ماموق

 ععزانب الو هدعب نم رمألا اذهب سانلا فحاو هتريشعو «ءايلوا © مو

 0 ةليف كتير الا نما راصنالا رشعم اي منتو ملاظ لا .فكلذ
 هنيدل اًراصنا ههللأ مكيضر مالسالا ىف ةميظعلا عنقباس الو نيدلا

 سيلف هباككأو هجاوزأ ةلج مكيفو هترج# مكيلا لعجو 8 هلوسرو

 ءارزولا. متنأو ءارمالا نحكنف 00 اندنع نيلوالا نيرجاهملا دعب

 بابكلا * ماقف لق رومالا مكنود 7 ىضقن الو ةروشعب 7 نوتانفث ال

 مكيلع* اوكلما راصنالا رشعم اي لاقف موَُجحلا ني هرذُنملا نبا
 م ىرتجم ٌقرتجي نلو* مكلط ىفو مكيف ىف سانلا ّناف همكرما

 ك) ([ نزلا | 2 1501. 20 52 10: 10 3 7 30 105:1 )12 

 ١-6020 2) "105: عنيدلو. رمز لفن ةايأأا ١١١م :لرعمد: ءعلق 0 0ع

 5د0إت 2. 605 هع همدزءءام رثاز 5176 وش /) 1205. فنشوو © فقبسو,

 2) الك05: منن | 2) 105 هلوسرلو. 20516 6 06 نوتافن و

 18 نينواغن“ 70) 105. ءا 14 ىضقت. 72) 516 :ءءاع [آشز 105.

 ءغ ( طلع ءغ 2207و, 0101116 12776150 و تاديللا نب رذنملا. 0( لَ

 مكيديأ. 0 ) 1205. رج ريك مو.



 ١) زخنس مخ

 اذه هاهعمس نيح ةدابع نب دعس لاقف اًذِبا رمألا اذه نودب

 لسرأف: ملص .نبتلا لزنم“ ىلا لبفاشتربكل ريع 8 قاو "نقولا لوا

 قانوتا3د“ مع يلاط نبا نب ؟ئلقوا احلا“ قب ركوب كبارا

 لسرأف ىلا احلا نا ركب ىنا ىلا لسرأف معلص هللا لوسر راهج

 :كل ٌّكِب الما ءثحح دق هنا هيلا لسأف ٌلغتشم ىلا هيلا
 5 ا ل

 نعينجا دق راصنالا نا تيملع امأ لاقف هيلا جوخ هربضحح نم

 نب كعس 2 مألا اله ايلرط نأ نودي * ةدعاس ىنب ةخفيقس ىف

 هنا © شيرق نمو * 2 0 لوقبد نم ةلاقم عتسحأو ةدابع

 يلا اوشامتف ىاركلا ىب ةديبع ابا ايقلف موك نيعسم ايضف

 10 اوعجرا عل الاقف ةدعاس نب ميدعو ئدع نب مدصاع خيقلف متتلت

 نوعبتج# مو اوءاجت لعفت ال اولاقف م نوديرت ام* نوكي ال هنأف

 دوز تنك كقو عانيتا «باطلل نب رع لاقف

 لاقف فطنملا ىدتبال تبهذ هيلا نيعفد نا اًملف هيف هب مهقأ

 نأ تيرا امالك و تع

 فقطنف تبيحا اب دعب قطنآ رث ملكتا ىتح اًَكيور ركب وبا ىل

 وا هب* ىلا دقو الا 5هلوقا نا 7 تدرأ كسييك ؛الانعو رع لاقف

 ديجحن ركب وبا ديف ناجرلا تبع نب هللا دبع لاقف هيلع 1داز

 هقلخ ىلا اًلوسر اًدمحص * تعب هللا نا لاق مث هيلع ىنقأو هللا
3 5 3 

 نم نوديعي مو # هودحويو هللا اودبعيل هنما ىلع ”:اديهشو

 2) ( عمس )65  ( قانو. © 1205. رضح. 14 )1, 51 ان (ن

 04) <05. نوعيابي. 6) <05. مكنمو. رع نوبحد ام الار انآ

 نوبكج. مر 55 تيور» © تيبور+ 056 3. تروز نونم0 ةءطتاطغ
 14 ها 0مزءءعمنغ 0ع 5وعرب 1.1: م. 604. 2 © فقلطنا: ' 2) 6

 كيرا. 4) 1508. ليقا. 42) 0 هج. #) 105. ء( آ4 اليسر انيف
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 اماثثم ١1

 مكل راصتالا رشعم اب هيلع ىنثأو هللا لح نا دعب لاقف هباكا

 طايح ىلإ. ةوحتي موق. , قابوعنس ةرشع عضب ثبل مع اًدمح ّنا

 لاجر الا هموق نم هب نمآ اف ناتوألاو ةدادنألا علخو. ناجرلا
 001 الو هللا ليش اوعتع ١ عا لأ نوردعتيا اوناك ام: ناكو لييلق

 اذا ىتح هب ءاومع اًميض هسفنا نع ©#اوعفدي نا الو هنيد اوزعي

 و مكقررف ةعنلاب ممكصخو ةماركلا مكيلا ناس ةليضفلا مكب دارا

 هودع ىلع هلقتأو مكنم هودع ىلع سانلا ّدشا متنكف هئادعأل

 ىطعأو اًهركو نبط هللا رمال برعلا تماقتسا ىتح #مكريغ نما

 هلوسرل للجو رع هللا نضتا + ىتح اًرخاد اًرغاص ةداقملا كيعبلا

 ضار مكنع وهو هللا هاقوتو برعلا هل مكفايسأب تنادو ضرالا مكب

 نود مكل هتاف سانلا نود رمآلا اذهب اودابتسا نيع ريرف مكبو

 يف تبصأو ىارلا ىف تقفو ىق نا هعيجأب 8 باجأف سانلا

 عنقم انيف كتاف رمألا اذه كيّلون تيار ام 7 ودعن ىلو لوقلا

 ناذ اولاقف نيب مالكلا اودارذ منا رق ىّصر نينموملا ماصلو
 ب 0 000 8 1 ه ع

 نولوالا هللا ليسر ةباكتو نورجاهملا نح اولاقف شيرف ةرجاهم تنبأ
 تلاقف هدعب هرمألا ”«اذع اننوعزانت مالعف هوأيلوأو هتريشع نو

 ىضرنت ىلو ايلا مكنمو ريمأ هانم اذأ ليقن اناث غنم :فتاط

 ا

 تا 6 (|يئودلإ“ )2  105: هدد, انتم ,5ةون, و. )2  1205: هدبت»

 2) 505. اوعفريب (©6 ه2 لفل و 0 2) تازومغل ١72 ك0

 متلصحو. ع) 55, مكقزر. /) 1205. مكودع. 2) 55: ارحاد.

 2) 109. اوباجافخ. .42) © اوكعي. 20# ©. هدم. . 2) © 200. نم.
 2١ 1565: انف.



 ١١ خنس أماغخب

 قدح لق ةكيرش . لب ناجرلا دكبغ اسالق ميكح نلت نابتغ

 هديك نب ركب ىنأ ىب هللا دبع نع قاحسا نبا ىع ىبأ

 رهش ىف معلص هللا ليسر ىفوت لاق هيبا نع متتح نب ورع نبا
 مهي لوالا عيبر رهش نم تضم ةليل ةرشع ىتنث ىف لوالا عيبر
 هان لق* نامثع ىب دما ىنتكدح ««ءاعبرالا ةليل ىفدو نينثالا

 رح 6 لبيع :اكادسأ نب كييك انك لاق .قبأ 2 لاق 5 ناجولا لمع

 ىثدح * خمطاف هتأرمال لاقف هيلع ليخد هنأ ركب . ىبا ىب هللا

 كعجس "للا عم قاصرا .كلبع تديلج »نحاس

 ءاعبرالا ةليل معلص هللا ىبن نفد ليقت ةشثاع سدعمس لوقت ةرمع

 1 © 7 ىحاسملا توص انعمس ىح ةدب انملع امو

 داو + ننوه قبب ورجل اةاهع سباكلا هو
 ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ةرامالا رمأ ىف

 ووسع هرحبم نع دمج غضب كشف اا

 امل معلص ىبنلا نا ىراصنالا م 9 ةرمع ىبا نب ناجرلا سبع نبأ
 ؛اذه ىّنون اولاقف ةدعاس ىنب ةفيقس ىف راصنال تعمتجا ضبق

 رو هيلا اًدعس اوجرخأو ةدابع ىب ّعس مع ديح دعب رمألا

 ردقا ال ىلا هّمع ىنب ضعب وا هنبال لاق اوعمتجا اًملف ضيرم

 ىلوق ىتم فَلَت نكلو ىمالك ملك ميقلا عبْسُأ نا ىاوكشل
 توم دينا ترو الا ظفحو ملكتي ناكف هويهْعيساف

 2) 0 ه6 1كمو., هرقتصع معده, ركب ىبأ ىب ديت نب“ 8) ©

 هالته )١6 © م لف كبح ىنتتدح. 0مم(. 815ءا>. اءاء,ر 8 أ 9

 عا” 5نرتزفا ا 0011 2) 1205. (5ع0 710. م. 256) ىجانملا.

 ) ( ع( 1505. فليح. |لري) 1505. ليبخا م) 5: ورم /) 05.
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 ما |

 «كلذ لاق نم ركذ «ةنس نوتس فتموي هل ناك لب نورخآ لاو

 ىب ورع آما لق. دامج آم ..لاق جاجحاح آس لاق, ىتنللا جباداس

 نبا وهو معلص هللا ليسر ثعب لق ريبؤلا ىب ةورع نع رانيد

 ان لاق رصن نب «نيسهخل امن نيس ىبا وهو تامو نيبعبرأ

 ةبلس ىأ نع ريتك دنا نب يبيك نع نابيش آد لاق هللا يبعد
 ةكمب .ثبل معلص هللا .ليسر ما .سابع نباو ةشئاع 5 ىنكتح لق

 2 شع خنيدلملابو ناوقلا هيلع لوني نينس رشع

 ىقوت «نْيدللا رهشلاو ميلا نع ربخل ركذ
 معتم هللا لوسر امهيف

 دجا آس لق ىناجركلا كيلولا نب ناجرلا دبع اس رفعج وبأ لقد»

 و رع نسبأ نع عفان / نع هللا: ء ديبع امب لاق ةبيط 24 ىبا نبأ

 عكسانم متاراذ 1 ةنس مدل ىلع ركب ابا لعتسا معلص ئنلا نا

 ةنس عادولا ةكح معلص هللا لوسر مح لبقملا ماعلا ناك اًملف

 ميعاربا ينككح ««لوالا عيبر ىف ضبقو ةنيدملا ىلا ردصو ٠

 نع خعبهأ نبأ نع دواد نب ىسوم اهدزااااق ىرهولل لديعس نبأ 15

 ل سابع نبأ, نع: ىناغنصلا, .شيشقح :ىع. نارع_قابئىبي دلاخ

 رجاكلا عفرو * نينثالا ممي ىبنتساو نينتثالا ممي معلص ىبنلا كلو

 ملقو نينثالا موي ةنيدملا ىلا ةّكم نم ارجاهم رخو :نينثال موي

 نب دجأ ىتدح « نينثالا مهيب ضبقو نينثالا مهي ةنيدملا

 «) 0 ىسلملل. 110. دنمتته اا]هر 14. )5  ( ىنتتدح. <) 55.

 ناذللا. 2) 105. هدم. 1710. 7/0:ع72681]: *ظير 1. 6ه) 1205. كبع.

 7/) 505. ىبع 5) 6 نارمع. /) (© شبحرو 5. نوسح. 51210

 5112132 ,"#١١ 4 ءأ !!ههدر 9 2) 1205. هده.ز 710. 511م732 !!هدر 20

 تو ا



 ١١ زئنس اما*م

 ياجاح اسد لاق ىنثملا نبا امن ««ةنس نينسو ثلث نبا وهو

 شاع لق ةدهيبا نع ه ةرمج دا نع دامح ان لاق لاهنملا ىبا

 أس لق ىنتملا ىبا آان «ةنس نيثسو املك معلص هللا ليسر

 نب هديعس تعمس لق دكيعس نب ىبيك اس لق باقولا دبع

 5 نيعبرأو ثلث نبا وهو معلص هللا ليسر ىلع لزسنأ 7 لوقب بيبسملا

 كثلق نسبا وهو ىقوتو اًرشسع ةنيدلملابو اًرشع ذك ماأو ةنس
 لق* منآ اس لق ئنالقسعلا فّلخ نسب دمحم اس «ىيتسو

 نبا نع قككيضلا «:ةرمسج . وسبأ امد لاق ءةذيلس ىب دايح امد

 ثلق ةكمب ماقأو ةنس نيعبرال معلص هللا لوسر ثيعب لق سابع

 ٠ نيتسو كثلت نبأ وهو تامو ارشع ةنيدملابو هيلا ىحوي اةرشع

 /نئمح اند لاق بهو ىب: ناهولا دع, عوب جان ىشرتكلا ا

 تلق ةشثاع ىع ةورنع نع ىرعزلا ىع سنوي امد لاق هللا كبع

 © نيتسو ثلث نبا هو معلص هللا لوسر ىفوت

 «كلذ لق نم ركذ «نوتسو سمخ ظذثموي هل ناك نورخآ لاقو

 نع كيز نب ىلع اذ لق و ميشه آس لاق بيا نب دايز ىنتدح
 وهو معلص ىبنلا ضيق لق سابع نبا نع نارهم نب فسوي
 ماشع ئب ناعم آس لق ىنثملا نبا اس ' ««نيتسو سمخ نبأ

 © ةنس نيتسو سمخ نبأ هيو ىفوت معلص ىنلا نا

 2) © عا 7-50 8-1 1710: 21 0 2) 7 سابع نبأ.

 (0م1. 14 ئياغلا ىسأ 17, ام 1. 7 2 1.2- 2) ( 0222 42) اننا

 512123 21,722 6+ ]2:52 2) لكمد. 01332. 10 5015 ||| 7

 لانس 021 نب وي 1710. ةتص»2 امير 3. مر © ماش



 ماا أ] نس

 كلأسن كانثج نسل ابا اب اولاقف قارعلا لها نم فن هيلع لخد
 ناك هنا مكتّدح ةريغملا نطا لاقف هب انربكذ نا بح رما ”نع
 انتج اذ ىع ّلجا اولق* معكلص هللا ليسب اًدهع سانلا ثدحا

 ىب متفق هللا ليسرب اًذهع سانلا ثدحا:« ناك بنك لاق كلأسن

 رع ىاحشا نبا/ نع: ةيلس اند لاق كي نبا اس >< سابعلا :

 نع هللا تنبع نجا هللا كليليغ قع : ىرهزلا "نع ناسيك نب .ماص

 ثتشا نيح ءادوس ةصيمخ معاص هللا ليسر ىلع ناك تلق ةشتاع

 هنع اهفشكي مو ههجو ىلع رم اهعضي وهف نتلق هعجو هب
 ةرذكي دجاسم جئايبنا روبغ اوذخنا اًموق هللا لتات ليقيو

 قاحكسأ نبأ نع ةملس اند لاق لبي نبا ان عاما ىلع كلذ 0

 معلص هللا ليسر كهع ام رخآ ناك تلاق ةشتاع نع ةبتع نسبا

 هللا, ليسر+ ئقوتو تلاق ه نانيد برعلا ةريرجج كرتي ال لق هلا

 ىنلا مويلا ىف لوالا عيبر رهش نم تضم ةليل ةرشع ىتنثال معلص

 نينس رشع © هترجه» ىف ليتساف ارجاهم ةنيدملا هيف مدق 5

 © لماوك

 معلص ىقوت موي هّنس غلبم ىف فلنخاو

 «« كلذ لق نم ركذ* ءةنس نوتسو كثنلت فتةموي هل ناك هضعب لاقف

 ىنعي دامح آس لق لاهنمل نب ٍباجَح اسس لق ىنتملا نبا اس

 لل لوسر ماقأ لاق سابع نىسبأ نع 0 ةرمج ىبأ نع ةملس ىسبأ وم

 تامو ارشع ةنيدملابو هيلا ىحوي ةنس ةرشع ثلث ةككمب معلص

 2) 0 هد 6) 8لوعطب نم. ه) طمعا 5ن11ع 215.

 20 هتركاح. 2 6 عغالك م5 8-32 1710: ةمردا



 أ] نس مادخل

 ىحاَسَلا توص انعمم ىتح معلص هللا لوسر نْوَحِب انملع ام تلق

 ة لين ىذلا * ناكو «قاحسا ىبا لاق «ءاعبرالا ةليل ليللا فوج نم

 متقو سابعلا نب لضفلاو بلاط نأ نب ىلع معلص هللا لوسر ربق
 طا نفوا لق .تقو .معلص :هللا» لغو : نوع" مناقش لااطكللا 01

 ة لنآ هل لاقف هللا ليس, نم ءانظحو ىع اي هللا كدشنا ٌىلوخ

 عضو نيح معلص هللا ليسر ىلوم نارقش ناك دقو ميقلا عم لؤنف
 لوسر ناك ةفيطق ذفخا دق هيلع ىنبو هقرفح ىف. معلص هللا ليسر

 دحا اهسبلي ال هللاو لقو ربقلا ىف 2اهفذقف اهشرتفيو اهسبلي هللا

 «ىاحسا ىبأ لاق «معلص هللا ليسر عم تنفدف لاق اًدبا كدعب

 ىهللا لرسرب اًمهع سانلا ُتَدْحَأ هنا يدي ةبعش نب ةريغملا ناكو

 ىفغاخ نأ تلقو ربقلا ىف هتيقلأف ىفاخ تذخا ليقيو معلص

 و رخآ نوكأف هللا ليسر سمأل اًدمَع هتحرط امنأو / طقس هدف

 ديحن نع ةملس اس لق كيج نبا ىنتقدح هك4اذهع هب سانلا

 مساقلا :ىبا مسقم نع ةراسي نب قانا هيبا نع ىاحسا نبا
 : نب هللا .حبع “الوم ىع لقوا نب :ثزاقملا ني كلا حبك ل

 !وا رمع نامز ىف بلاط ىبأ نب ىلع ا عم ترمنعأ * لاق ثراحللا

 5 ع 3 0

 عرف املخ بيلاكا!ئبا ةدضبا باهرا مايدخل لج زب ا
 هلسغ نم غرف اًملف لستغاف « اًلسغ هل نسبكسو * عجر هئربع نم

 ©) ( ءه 505. رفعج وبأ 5:0 ناحل نبأ 5ء0 710. 815ءط. اءألو .

 86) 8لوعاط. ىف اولون ىيذلا. ء) 1205. انطخو. 4) 1505. ءن 5115©. اهنفدف.

 2 0 هس. رك) © 200. طقسر 1815. 200. ىنم. 5) 515ءاد»

 ثدحا. 7) 1505. راشب. 2) 0 ىب. 4#) 0 ريتعا. 4) 55.

 200. قل 72) [115ءط. !.ا"| رو 1 لسغ دل 5 1205. السغ :بلع بكتساو



 ما ا

 اودارا امل لق سابع نب هللا دبع نع سابع نبا لوم ةمركع نع
 حرضي * حارجلا نب ةديبع وبا ناكو معلص هللا لوسرل اورفك نا
 2 ىذلا وه ءلهس ىب ةديز ةكلط وبا نكو ةكم لعا هرقكك

 لاقف «نيلجر سابعلا اعنف ٌدَحْلَي ناكو ةنيدملا لقأل رفكج

 مهللا ةحلط نا ىلا بهذا مرخآللو ةديبع نا ىلا بهذا اهدحالو

 هب ءاجن ةكالط ابا ةكحلط ىا بحاص دكجوف لق و كلوسل مخ

 اا ا
 لاقف هنُّقَد ىف اوفلتخا نوملسملا ناك دقو هتيب ىف ديرس ىلع عضو

 وبا لاقف هبادعا عم :نفّذي لثق لقو هدحسم ىف هنفذت لثات

 0 قب يبدتب اج. كري عكاص هللا لوسزإ تعمم تا وكم
 هل رفكف هيلع ىقوت ىذلا هللا لوسر شارف عفف 7ضبق ثيح
 اذا ىتح اًلاسرأ هيلع نولصي هللا ليسر ىلع سانلا لخدو هنن

 نايبصلا ,«لختأ ءاسنلا عرف اذا ىتخ ءاسنلا «لختأ لاجرلا غرف

 احل ملص ىلا .لوسر.. لع. شاننلا 0 ا ل

 اسس «ك.ءعبرالا ةليل ليللا طسو نم معلص هللا ليسر نقد مث:

 تنب ةمطاخ نع قاكسا نب دكيح نع ةيلس اسد لق ديم نبا

 ةرمع نع ركب ىنأ نبا مىنعي هللا دبع ةأرما ةراع 0 نب دمح*
 نينموملا ما ةشئاع نع ةرارز نب دعس نب ناكرلا دبع تنب

 ©) © رفحل حرصي. 42) 0 كنرر 1095.2ليزسي. ) 1505. ليهس.
 2) 815ءاط. ناك“ 6) 55. نيلجرل. 7 رخالل لاقود. )6

 هع عةوءا. هللا ليسرول. 2 1205: عهنقرب. 2) 111505: هنفحتا

 2) 815ء ىفدر 1205. ضبقب. 2) 28153. ضيقيرو 55. ىنفديب
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 ١ نش زرزخغإ

 ليقي. "لقي يعلم دلل لوسز ىلا هجم م لسصتير 2 ةتارو 00 < © 5.2
 5-3 000 َّس كك دي , 2

 هللا ليسر نم ةري رمثو انيمو ايح كبيطأ ام ىمأو ثنا ىباب

 نع ةيلسا اك لق نيح نيا ءانان#“ ع نيملا نما ني امم د6

 تلق ةخشذاع ىع فايع اةءببا نع داع نب ىبيكح نع ىناحما ىبا

 ةام هللاو ءاولاقف هيف اوفلتخا معلص ٌىبنلا اولسْغي نا اودارا امل

 هلشغت, وأ: انتوما وجت هاك ءيايكا «نماذللا لبشر نيكل 00

 جر نم ام ىتح «ةانسلا يلع ىغلا اوفلنخا املف هبايت هيبلعو

 ىودي ال تيبلا ةيحان نم ملكتم عملك رث هردص ىف هنقنو الأ

 هللا لوسر ىلا اوماقق نيلاق هبايث هيلعو ىبنلا ماولسغأ نا وه نم

 100 صييمقلا قنوف ءاملا و هيلع نوبي ةك هيلعو دولسغف معلص

 ول لوقت ةشثاع تناكف لاق :غيديا نود صيبقلاو 8 هنوكلدبو

 اس ٠ «هواسن الا هلسغ ام 8 ثييحتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا

 كيح نب رفعج نع قاكاسا نبأ نع :ملش انك لاق دي نبأ

 نيسح نب ىلع. ةللج نع هيبا نع.نيسح ناب ىلع نبا

 (5ةاملف لاق نيسح نب ىلع نع ىرعلا ىتدحو ناك أ نبا لاق

 نيبوث "باوك :تلعق»ىف يفكك معلص, هللا لتسرب لسبغأ نيا عادلا
95 

 لاق كد نبا انهي ا اجاردأ [اهيف خم ةربح كريو نمبراكص

 هللا دبع ىب نيسح »نع قاكحسا* نب كيت نع ةملس ابد

 ©4) 11151. ىضغي. 682) 55. م 66 202: اعيش :2) “6 لاقللا

 62) 505. مأ: هز: لت ءطلا ل1 مونلا. رغ) 1505: 6 م0

 اولسغ. ى) 281565. 9922. .-2) 1505. 020. 56031311217 001136 ) 

 20 ةواسن هدد. 815ءطنر 5ه0 1غعم> 08ع2غ آ). 5 13647. #6) ©

 ترديتسا. 7) 1115. هيف.
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 6 أ زاكنس

 ند 6

 ةللاوف اًديهش مكيلع لهسرلا مروكيو سانا 6 اع ءادهش اوذوكتل

 كيشي ىتح هللا ىف ىقبيس هللا لوسر نأ نظل 5 ها

 © تلق ام تملق نا ىلع ىنلج ةىذلل هتاف اهلاعا رخآب اهيلع

 ليسر :راهجت ىلع نيالا لبقا زكي وسبا عيوب انلف رفعج ىب بأ لاق

 كلذو ءاتلتلا ميسي علعذ نم ك.ذذ ناك اضعب لافقف معلص هللا 5

 أمن لاق نيج نبا اس «<كلذ ىلئاق ضعب ءركذ ىضم كقو مايأ

 /ريتكو ركب نأ ىب هللا كبع نع ق داكسأ نبا سوك لخ ملك

 000ا ا رد الباكلا نم اهويغول اهلل حبش ب

 لضفلاو بلأطملا دبع ىب سابعلاو بلاط ىنا نب ىلع نأ سابع

 لوسر كوم ناوقنتو كيز نب 00 0 تر 0
 سام دس - ندع

 اي هللا كدشنا بلاط دا دا لاق 7 2 5 ىنب

 نب ىلع * 5550 معلص هللا لهسر لسغ رضح م لخدف لكنا 15

 7 نيذلا 2* مققو لضفلاو سابعلا ناكو هردص ىلا بلاط ىنأ

 ناذللا ا© ههايلوم نارقشو كيز ىب ةماسا ناكو « دعم هنوبلقي
 م 2

 هصيق هيلعو هركص ىلا هدنسا لق هلسغي ىلعو مءاملا نابصي

 <«) 1205: نأو 1ك3وءان. ام (56ه0 هات 0ع 5دعإت 2. 603 ىللاو انك ©0)»

 6) 1055. ىذلا. م6) 0 هدم. 24) © نم ع. ) 505. ىرسكذ.
 ركز 168 © 5. م. ءا اظكمه5., ع0 8135ءا. !ءأامر 15 نيسحو 06 1ععغ0

 رمصتطت 710عااتت عى 710. ىانمئ2 املك, 11 ءعأ طتقعا. 11و 2. آنا ىي) 0

 وبخأ. /) ظم5. انطخوو © 5. 2 2) طلوءط. 200. هللا لور
 لعاو معلص. 2) ظتوءط. 200. سلجل. 7) 1053. هدم. ه») 1115ءط

 012. 2) <05. ماعم. ه) 815. كالوم» م) 815ه. 200. هيلع



 ١١ النس امل

 هللا ديحت ركب هبا ملكت مث ةفيقسلا ةعيب لعب ةماعلا ةعيب

 ىف سانلا اهيا دعب اما لاق رت هلعا هه ىنلاب هيلع ىنثأو

 نأو ىونيعأف تنسحا ناف مكريخب تسلو مكيلع 520---

 ىوق مكيف فيعشلاو ةنايخ بذكلاو ةتامأ قدصلا ىوموقف تاسا

 5 فيعضلا مكنم ئيقلاو هللا ءاش نأ هقح هيلع جدرأ ىتح ىدنع

 ديا + متل ىلا داع نارتييبتللا كش 1 ه ىدنع

 يرض الأ 8 موق هعدي ال هنأن* هللا ءليبس ىف داهلل ةمكنم

 ءالبلاب هللا جمع آلا ءموق ىف ةشحافلا عيشت الو لكلاب هللا

 الف مدلوسرو هللا .تيصع اذاف* هلوسرو هللا تعطا ام قوعيطأ

 ؛ديج نبأ اسس هللا مكجر مكتالص ىلا اومبق مكيلع ىل ةعاط

 هللا ىبع نب .نيسجت نع: ىاحا نب سيح نع ةبلس انك لا

 قار غم ىئشمأل ىنا' هللاو .لاق. )نبع با نح ةمركلا 0

 ىريغ هعم امو ةردلا هذي ىو هل ةجاح ىلا دمع وهو هنقالخ

 ةنا لاق * هتردب نك ىشحو برضتو هسفن ثّدح وفو لاق

 «1ىلع ىنلج /ام ىرحت له سابع نبا اي لاقف ّىلا تغقلا
 ال سلق لاق هلوس هللا ىقرت نيح تلق هلل «هذه ىتلاقم

 ىلع ىنلمح هنا هللاو «لاق ملعا تنا ىينموملا ريما اي ىردأ
 همه ع هم 26-1

 طم ما مكاتلعيج كلذكو مةيآلا هذه ٌأرقا تنك ىّنا الا كلذ

 2702 نر. 23 151)2 61 عا ميك. 2) طع 215ر2( 160

 105:10: 3: 258) هدي. 12) (5 5 28352٠ تزتنن: انزلت لكل 1 ا
 18 ؟هأ.. 4:2 ؛.- .. 2 ظقتوعاطب 200.:ظق. .ييزالك 65. هده 6 ا

 300. سابعلا نب هللا دبع نع م) 1مو. ةيمدخا 2) 108.

 ) 1قءط. اءامر 3 200. ناك. 2 © م0 5ءوو. اب ال تلق كلذ

 ىنلجح ام لاق نينموملا ريما. ه#) ظتوءط. هن. ) 8لقءطب 0
 هناك. 60) 815ءط. 200. ىذلا ناك. ض) 1كم. 2 75. |



 املم 1١7 نش

2 3 

 كّناو ةتتفلا الا اذهب تدرا ام هللاو هكذا لاقو ىلع هجرف لاق

 «ءكتكصن ىف انل ةجاح ةال ارش مالسالا تيغب ام لاط هللاو

 عيوب امل لق ىنشرقلا دب وبا ىنربخأو «دمح نب* ماشع لاق
 5 نب تك 1 5 7

 درا 2 نالدالاهاطتنا نيابعلاو ىلعل نايفسأ تبا لق 'وكب وبا
 2 ع 0

 دلل دار .رهتجا ركلاو 4 ةهرعبا لقال زا نازتجلا نا
 كئولاو ىلا رثييح نالَئألا الا كب داري مي ىلع ميقي الو

 دحأ هل ىكبي الف صَصي اذو هتمرب سوكعم فسحلا ىلع اذه

 ا /قنحسا نب ةبخا نع ةنيفلسا اس لاق ذيع .ىنبلا ام

 ةفيقسلا ىف ركب هبا عيوب امل لاق كلام نب سنأ اس لاق ىوعزلا 0

 ىبا لبق ملكتف رمع ماقف ىبنملا ىلع ركب با سلج دغلا ناكو

 ىّنا سانلا اهيا لق مث هلها وه اب هيلع ئنتأو هللا دبحن ركب

 وامو ىبيأر نع الا* تناك ام ةةلاقم سمألاب مكل تلق نتنك دق
 هللا ليسر ةّىلا هدهع اًدهع تناك الو هللا باتك ىف اهتدجو

 8 تح ةانرمأ ريديس* هللا ليسر نأ ىرأ تنك هلق ىتكلو معلص 5

 هب ىبلع ىذلا هباتك مكيف ىقبا دق* هللا نأو انرخأ نوكي

 نراو هل كده ناك امن هللا مكالق هب متمصتعا نافذ هللا لوسر

 ىناتو هللا ليسر بحاص مكريخ ىلع مكرما عمج دق ه هللا
 ن _ نعم

 ركب ابا سانلا عيابف ”اوعيابف اوموقف راَعْلا ىف امه نا نيت

 0 0 شيلا 2) 01. ١2:6 قخسناا < 2 امهمأ 6
 ايد رز 1710. 215. !.أبر 3.١ م) 1115. 0:0: طتك ايم

 0 0 انربكيسو مدع 1ة15ءطب 11, 218 1. 2: 105
 ائرهأ ربديس هنا ىري. /) 815ءط ليقي. 2) 1201. 9 75. 4ه.

 72) 21151. دوعدابف»



 < هس سفح

 !! خنس املظر

 ىلع ىلا ابيرق 5 سانلا ناكف «تلاق تنسحأو 0 اولاقف لع

 نب نامتع ىب لديح ىتدح 3 فورعملاو فشل براق 3

 ملوغم ىبا ىنعي كلام اس لق ةبينق هبا اس لق ىفقثلا ن

 ةيوكرلا ديس نيل فاق ل نا

 #5 قيودا ماها نيفيا

 ىنتدح يالها اهل رعي ابا اندجو ان اعيش م كاذب كرضن *

 دامخا اني القز دلاخت ب يما انيننلك وفعتلا نابع نادل
 نايفس وبا لق ركب وبا فلختسا امل لق نباث ىع ةملس ىبا

 هنا هل ليقف لاق فانم ىبع ونب ىض امنا 2ليصق ىألو انل ام

 قيذحي لت ءماهف نع. تتح ٠ ترمحن :هتلصو لتشمل كا ١

 نايفس وبا لبقا ركب ىنا ةعيب ىلع سانلا عمتجا امل لق ةناوع
 حيتع !لآ.اي ؟مد.الا اهتفظي ال ةجاجحت ىرأل ىلا :هللاو ليقي وهو

 0 نادل ا ..افعضتةنسملا نبأ مكرومأ نم ركب بأ امدخ فانم

 15 هيلع 0 ىَبَ عيا ىتح كدي لاا واح ابا 5 و سابعلاو

 دتولاو ىحلا ريع ناَلَدَألا الا هب داري فسخ . ىلع مها ىلو

 دَحأ هل ىكبي الف َحَشَي 5 هتمد سوكعم فسكلا ىلع اذه

 2) © لاق. 8) 1505. هده., 0125 06 53عإل 1. 14. 2 همز لأ

 1عععملات73 55 ىلَع ىلا هنتي دزطق“ نو ئ. 219405. ليعم.

 2) 5161 1505: عا 6 11 0ع 26 2 1055. الجرو. - (نمدأ. 14

 م 146639 رز ان ككل رضي“ ى) 1505. فلخ. /) 55.

 ءا (0 ليضفر 560 710. 105. 254. #م2) (© هده



 ام ؟1  ةتش

 الو انتيا نا ركب ىنأ ىلا لسرت ركب ىنا ةحناصم ىلا عرض هنع

 لد رد تدش نم لع اك زمح هينأي نأ كون ةدحلا كعم . ءاضأو

 امم ىدحو جتيتال هللاو ركب وبا* لاق كدحو « عنأتا ال 97

 اد هول لع لطتدقيركب اونا ١ :فلطنان لق ى..اوعنضي :نأ ع

 وه اب هيلع ىنثأو هللل  نمحا ليلخ- اقف دنع مشاه ب عمجعو

 ركب ابا اي كعيابن نأ نم انعن مل هتاف لعب اَمأ لاق رث هلهأ
 اّتكلو كنيلا هللا هقاس ورْيَصِب كيلع ةساقن الو كتليضفل. مراكنا

 ركذ, رث انيلع»ءبا رقدنبتساف اقح رمألا !ذه .ىف انل نأ ىرت انك

 كلذ ليقي ىلع ءلزي ملف «عقحو معلص هللا لوسر نم هتبار
 هللا ليحن ركب هبا 7 كهشت ىلع تمص .املف وكب وبأ كب تحد

 هللا لوسر ةبارقل هللاوذف لعب اما لاق رث هلعا 1 اع 1ةيلخ نتشأو

 هذه 3 توسلا أم هللاو ناو ىتبارق نم ّلصأ يااولا ثا

 ليش !كعطس .ىكلو ريخل“ ريغ مكنيبو. ىبب ع هلا لاومالا

 اذه رى اجيكدلا .لكاواءانتا" ةكدنم اهكوق اام .ت توتال اللوم زل

 الا هللا لوسر دكديح هعنص اسما و كنا ا 7ةللاب ثذوعا* ىنأو لاما ؛5

 ةعيبلا :ةيشعلا كركم دك لاق رث 2 هللا ءاش نا هيف* هتعنص

 رفد هيلع رخع رث سانلا ىلع لبقا هلا ركب وبا ىّلص املف

 هتليضف ركذو ركب ىفا تح نم .ملظعف :ئلغ ماق مث رذتعا ام

 ىلا سانلا لبيقأف تلاق هعيابف ركب ىبا ىلا ىضم مث هتقباسو

 0 © انيتابر 108. انداخ» 6) 1205. كحاب. © © عينان.

 الكم. مقا .تفزينتا ةلصا ١ مز6 اًراكنا“ م) هريخلا 2 ) 505.

 ملكت. 2) 1205. نم. 4#) 105. ىع. 4) 105. هللاو,



 اة امامه

 0 نورجاهم ا ءعباتنت 60 لاق نيرجاهملا نم دكحأ هدعق لهف

 /ديعس نب هللا «كديبع امد «« وعدي نأ ريغ نم هتعبب ىلع

 9 كابس نب زيرعلا ديع ىع فيس ىقربخأ لاق ىمع ىروبخا لاق

 ليقف ىنأ ذا هديب ق1 لحرمان هرب ىأ نب بيبح نع

 هور مام ل 7 ةعيبل ركب هبا سلج دق هل

 سلج رث* هعياب ىتح اهنع ئطبي نا ةيعارك مًالجت ةةادر

 نباآسس «هسلج مزلو 1 هللجتف هانث هبوت ىلا ثعّنو هيلا

 نع رمعم 3 مام ندب ارركلا لديبع لك 77 ىراوضلا اص

 ركب /با انقأ سابعلاو ةمطاف 7 ةخشتع ىع ةورع نع ىرهرلا

 10 هضرأ نابلطي ذئتنيح اهو معلص هللا ليسر نم امهتاريم نابلطي

 نم لآ لكأي امنا ةقدص وهف انكرت ام ثروت ال ليقي هللا ليس
 نب د < د ع 5 53 5

 الا هعنصي هللا ليسر تيار اسما عدا ا هللاو ىناو لاملا اذه ىف

 اهنفدف تنام ىتح كلذ ىف همّلكت ملف ةمطاف هتركهف لاق هتعنص

 : نبانلا نم هجو ىلعل ناكو ركب هاباءاهب نذيي رو اليل ىلع
 ىلع ىع سانلا ةوجو مثفرصنا ةمطق ثيقوت اًملف ةمطاف ةايح

 همم لا كيفوك م مهيم اهلا لس خت زوطاق تلا

 نما نخا الو ال لاق رهششا ةّتس ىلع :هعيابب ملف ىرهولل لجر لاقف

 سانلا هوجو فارصنا ل ىأر املف ىلك دعباب ىتح مشاه ىخب

 ©) 105 لعف. 85) (0200.الا. <) 55. عيابن“ 2( © ىيرجاهم ا.

 6) 0 نبع. )/7  0 6غ 105. لعيس. 0081. 1/1 و 27 6[ 20: ا

 1آ1.ععم طتاط1] هوك 126163. )/  !505. 023. 2) 55. 304. ر

 )6 لن يلشل و, 2 لك مد ١ ١ كر دان كلخف م رطل

 1710. 30ه:ءلياعطتب سا, 21ه. م) 0 هده. 6) ( وبا. ي) ©( فصلا

 9) 1205. هعيابت.



 زامل ذا نس

 نيننلا نيلجرلا .دحا نا لق ريبزلا نب .ةورع نع ىرعزلا نع
 ةلاعاس نب عي ةخفيقسلا ىلآ اوبهذ نيح راصنالا «نم اوقل

 ةدعاس ىب ميوع امذ نالجعلا ىنب وخا ىدع ىنب نعم رخآلاو

 ه« هللا لق ىيذلا نم معلص هللا ليسل ليق هنا انغلب ىنلا وهف
 نك تاكو 3 5 2م 5 تاتش ندع < تا و 6

 لاقف نيرهطتملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف ةهل
 نعم اماو ةدعاس ىب ميوع © عنم 2 معن معلص هللا لوبسسر

 اولقو هللا هافيت نيح معلص هللا ليسر ىلع اوبكب سانلا نا انغلبف

 نعم لاقذ هدعب نتتفن نا ىشخ انا هلبق انتم انأ انددول هللاو

 انك ايد وقلما 000 هلبق 0 اين بحلها لاو تدع

© 

 دوا 1/1 ديعس نسب هللا ع ديبع ذك « باّذكلا خئوليسم موس

 نع ربع نب فيس ىربخا لق ميعاوبا نب بوقعي ىمع آن لق
 ديلولا آد لاق 7 ىلجبلا 9 خةيبط لأ 0 هللا كيع 5 ديلولا

 ديز نب كيعسل ثيّيرح نب ورمع لق لق ىرعؤلا عيمج نبا
 لاق ركب ىبأ عيوب ىتف لاق معل لاق معادص ىللا لوسسر اناقو تدمهشأ 1

 ىف اوسيلو موسي ضعب اوقبي نأ ل معلص هللا لوسر تام موي

 «دق نم*“ 0 لا ال لاق ل هيلع + فلاخ لاق ةعابج

 لاق راصنالا نم 12ذقني للجو وع هللا نا الول ثتري نا داك

 | 8 ه1 2) 1501-0 759. 1600. )2  ايف. 06) 115.

 200. ىتكلل. 6 0 لكبع. رمك) ( عا 1505. لعس. (00111. 828

 انور 17 ك دلقلا 2 ١> 2 1057 هدق.ر © !ظةيبط.1-3ل 56107 031011-

 ععجلتتطت 5 ةيبَظ 311 - 2 © لكتلا+.- 2) تبعي فت

 لاك 1107 ك5 254 66706 53: 151: 596:2 2 © 'ةطن0 6

 50عإ 606 انا عزقنت.



 ١١ زخنس اراد

 0 هّيصعأ نأ تصركف كلُسر ىلع لق ملكتا نأ ثدرا اًملف « ملحأو

 ىسفن ىف ثروز تنك اعيش كرت اف هيلع ىنثأو هللا مد ماقف

 لاقو هنم حسحأب ولأ هب ءاجت ىف تل ول هب ملكتا نا

 متنأو الا اًلضف مكنم نوركذت ال مكناف راصنالا رشعم اب دعب اما

 5 نم ىلا اذهل لا رسمالا نيه فري 1 برسعلا ا لا هل

 ّىحا مكل يضر دق + ىكلو اًبسنو اراد 4 طسوا مو شيرق

 ىبأ نيبو ئديب كدخآف متقشا انلهيا, اوعيابخ  نيلجرلا نينه

 ريغ اعيش همالك نم تهرك ام هللاو ىتاو ساركلا نب ةديبع
 و ىنبرقي ال اميف ىقنع برضتف ممدقأل نننك نأ ةملكلا هذه

 ؛0 ىبضق اًملف ركب وبا يق موق ىلع رموأ نأ نم ىلا بحا رثا ىلا

 اهقيكمو كّكحملا اهلْيْدَج انأ لاق لجر هنم مق همالك ركب وبا

 كعفتراخ لاق شيرق رشعم ايويما مكنمو ريما انم..8 بجرملا

 ركب ىبأل تلق فالتخالا كقفشا اًملف ءطقّللا ةرتكو تاوصالا

 دعيابو نورجاهملا هعيابو هتعيابف هدي طسبف كعيابأ كدي طسبا
 ؛ةدابع ىب دعس مئلنك علثاق لق ىتح دعس ىلع انوزنن مث راصنالا

 نم ىوقا ىهر السما +ءاتحجم !رهرقللاو: اناوب | كحسرمللا ليكا
2 

 ت3 نك 85

 نوكيف عفلاخ وأ ئضرن ال ام .ىلع. معباتن..نا :اماذ. عيب ؛اندعب

 7: ناجحا نب نيم نع ةبلس اند لك لبي نبأ ابك ك3

 ه) 1115ءاد. ملسعأو. 65) :168 تر, 06, 5دعزح 66 515ءكطم كلو 227

 ان16.: 1205. ءا 111565. دبضغأ. ه) 1505. برعت. 4) 115[1ء. 4

 بر.علا“ 6) 2205. ىناو. ركز 15: مدقأ ى) 105. ىنبلقي.

 /) 110. 8:ءزلاتع, 4768171 27026826 1, 47 2" 2) 105,

 ربكو. 4) ا( طفللا 472) 14 اداسف. #) 710. 8توءط. ا!ءالاو 3:
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 املا“ 11 خل

 ريغ كلذك تناك سقف « تلف تتناك ركب نبأ ةعيب ذأ لقي نأ

 لثم قانعالا هيلا ةعطقت نم مكنم سيلو اهرش ىقو هللا نا

 عيا معلص ةيبن هللا عفوك نيح « انربح نم ناك جك بكا قا

 تفلختو ةمطاف تيب ىف 2انع اوفلخ * ايهعم نمو ريبزلاو اًيلع

 ىنأل تلقن ركب ىنا ىلا نورجاهملا عينجاو اهرسأب راصنالا ءاتعو

 /عموت انقلطناف راصنالا نم ءالره انناوخا ىلا انب فقلطنا ركب

 اب نوديرت نيا الاقف ارحب اذهش كق ناخاص نالجر انيقلف

 اوعجرأت الق راصنال نم ءالوه انناربخا كيون انلقن ىيرجاهملا رشعم

 نوعبنج# ©, مانيتأت لق عهتيتانل هللاو انلقف مكنيب مكرما اوضقأت

 تلق لق لوم لجر عرهظا نيب اذاو لق ةدعاس و ىنب ةفيقس قدم

 ماقف 8عجو اولق هنأش ام كلقف ةدابع نب دعس اولق اذه ّنَم
 مالسالا ةبيتكو راصنالا ىكنف كعب اما لقو هللا ديح غنم لجر

 ايربصغيو انلصا نم 2 انولونتخ نأ نوديري عهتيار املف لق ةقاد

 نأ ىدي .ىبب اهمدقا .ةلاقم -ىسفن ىق تروز تنك كقو رمألا و

 زا ا15 جيبتتف 7) 112 (( ءغاطشت 505 عطقي 1815١ عطقمي.

 كسي الطلا ساو ن4 ضال ك4 55 ©) 512 1ععو ءاتتحت 0ع 5ة3عت و

 كدال كتكعلت الر 217 1  معضتت 1115ءطعبو ©, 105: ه1 انمي خر

 لتتم 105. ءأ 1ك هت. 0226©. نم ءأا آش م20 56 نأ هقعتأ نأو.

 ©2) 1205. دنع فلتخ 6< © هر رز لش 252 | <) © نسبت

 /) 05. عجر. 2) له اننيبر 11150: :انم. ' 2) 0 66 1205. هد

 2 1111 انوزانسج, 06 5دعرب ها طازةماطدءال1 11, )"مر 2 انوزانجك.

 م) ةزع 8نمءط. هك لع 5ةدعوب. 1عكمو. نمأخلا © ا نوع 1آ, 7

 1 11 نق 2121 1117 نو 6 هدم. 72 1505. ها

 ب



 [١ حنس املأ

 لوا ىف اهب ةّنموقأل هللاو لاقف هاهعضاوم ىلع اهوعضيو كتلاقم

 ةعملل موي ءاجو ةنيدملا انمدق املف لاق ةنيدملاب ةموقا ماسقسم

 اقيغس تدجوف ناجولا 5-52 هت ىذلا تيدحلل ترجاش

 5 جرخ نأ ورهع ثربلي م سهمشلا تملاز اكل «نبكر ىلا تح 2

 اذه ىلع ميلا نينا ريما نقيل لبقم ومو ديعسل ُثلقف
 ءلقي م 4لرقي ةلاقم ىأف لقو بضغف هلبق ءلقي رث ةلاقم ربنملا
 2 0 2 لا 3 5
 نذوملا ىضق املف /نونذوملا نذا ربنمل ىلع ءريع سلج املف هلبق

 نا كيرا ىف دعب اما لقو هيلع ىنثأو هللا كمحن ربع ماق هناذأ

 ,هاهظفحو اهلقعو اهاعو نم اهلوقا نارّدق دق ةةلاقم ليقا

 0 3 ن1 م1 م
 ثعب 7 ليجو مع هللا نأ ىلع * انككي 4 نأ لخالا لختا 9

 :مجرلا ةيآ هيلع لزنا اميف ناكو باتكلا هيلع لونأو فحلاب اًدمح

 سانلاب .ليطي: نأ تيشخ دق ىتناو هدعب انمجرو هللا ليسر مجيف

 5 ! اولضيف ذللا «ثاتك نذل جرا دجات ام هللاو لثق #ليقيف نامز

 2 مكتابآ ىع* اوبغرت ١ ليقن انك دقو هللا اهلونا ةضيرف كرقب

 ىكنم الثق نأ ىنغلب هنا رث مكتإبآ نع اوبغرت نأ مكب ٌرفك هّنف
 7 اءرمأ نكي الف ًانالف تاك نينموم ا ريمأ تام دق ل ليقي

 4) 105. اهعضوم. 42) 1505. موقالا 2 © لقت“ 4) © هدم

 ء) 1كهو. هس. ركز 1205©. نذوملا ى) 105. اهيعي ال /) 505.

 هللا ىلع. 2) 1203. ع( ( طقع ع( ذص 5ءونو. ءنصص ح. 1710. 21310عاكع

 دع. 065 (007775 72. م) 2815ءد, ليقي نأ“ 2) 505

 أآولضتف. ) ( ءرمأ نرنغي.



 املأ“ ١١  ةذئش

 هديغأ ال لقو هقيس ريبزلا طرتخاو ريبزلاو 3 فلختو ةعيبلل

 20 واع رك كج ا هلق غلبفا لع عيبي تح

 لقو اًبعت امهب ءاجن ريع يلا فلطناف لق رجل هب اورضاق ريبولا
 © اعيابف ناعراك ه«امتنأو ناعيابتل وأ ناعئاط * امننأو ناعيابتل

 يعشلا | تايحخح

 0 ل 11 دنقلا لقب قتلنا لقا لسم نب لع يددح
 نب هللا دبع ىب هللا ديبع ىع ىرعزلا نع انثّدح لاق دىشار

 افيع ند ناحجرلا كيبغ ا كنك لفو نيانك مكب 2

 ىنمب لزنم ىفل ىف لق هعم انججاحو ربع محن لق نآرقلا
 ميلا نينمولا ريما ثدهفن لق فرع نب ناجرلا دبع ماج نا
 1 لما كاف اول كيتي انالقا تحمس ىلا "لاقق, لج ديلا: ماقو
 ادا ب نسا ابيكا لايتم 5 ائاله# تكياب تقل. .قونموملا

 نأ نوديري نينلا طعرلا ءالبم ع,رذكيف سانلا ىف ةيشعلا

 مسوملا نأ نينمومل ريما اي نتلقف لاق مثرما سانلا « اوبصغي

 مىكسلج#“ ىلع «نوبلغي ىيذلا هّتاو مءاغوشو سانلا 2 1 عمجب

 00 تالا موقق ابرك تالت نإ فئاخل ىَناو

 لهما نكلو ريطم 5 هس اوريطي نأ و اهعضاوم « ىلع اهوعضي

 باككأب صلختو ل ةرجاهلا راد 2 مدقت ةنيدمللا 7 مدقت ىتح

 اوعيف انكمتم تلق ام ليمقت راصنالاو ىيرجاهملا نم هللا ليسر

 2) 105. هدم. 682) 0مم تكتتص 5ءونو. ظلقعط. !ءا“ و 2 2. عا لع

 5جعإ] 70هلسا2] 065 50207 1832 ]. 538 50. )6  1505. اوبعتعي

 1. ©. اوبصانغي انأ 14 )ايو 7. 2) 55 عمج. 6) 55. نونلعي .

 7011115 كبرف. ى) 1505. اهيعضوم. /) 55: مدقن. 2) <05.
 دقق
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 ١١ زخنس ام

 قلوبا قلع مباني < لكي نووطسمي مكب دنع ةمايفلأ

 ْمُكباَقُعَأ ىَلَع مْتَبكقْنَأ لداف وأ تام ع ناقأ لسا هلبق نم ُتَلَخ

 ىنلا هيلا تام دكقف اًننح :ةبعي نراك نشفوبالل تحال

 الل. نعل هللا نا ةذل كيرش ال<اهللا دلعي نق نو هني ١
 :انيلع ام مخلص ديح باتا نيا ةافكردا الكر فلك لا

 لجر ءاج ذا فئمي ركب وبا اهتأرق ىتح انئزن نيتيآلا نيتاه نأ
 ةدعاس ىنب ةلظ ىف تعمتجا هدق راصنالا كيتاه لاقف ىعسي

 فلطناف لاق ريما شيرف نمو ريما اتم نولوقي عنم الجر نوعيابي

 وبا هاهنف ملكتي نا رمع دارأف 2ماوتأ ىتح نادواقتي رهو ركب وبا

 0 لاق نيكرم موي ىف معلص ىبنلا ةفيلخ ىصغأ ال لاقف* ركب

 لوسر هركذ /الو راصنالا ىف «لون اعيش كرتني ملف ةركب وبا ملكتف
 لاق هللا ٍلوسر نا متملع ىقل لقو هركذو الا عنأش نم معلص هللا

 راصنالا ىداو ثيكلس اًيداو راصنتالا نيكلسو اًيداو سانلا كلس ول
 نالو شيرف عاق تنأو لاق هللا سر و دعس اب نملع دقلو

 (!5 لاقذ لاق خرجافل عبت © ع جافو بل عبَت سانلا 5م ,مألا اذه

 با زرع لاف .5 هلا معنأو  طوزولا :ىصتنفي تل
 امس كعيابألف ةركب ابا اي* كحي

 ١ لك ناكو 33 نّيكجرلا قشا ربع ناكو لق ىتم:انهبل :ىوقأ
 دب / جفف اهيلع برضي هدي ماقد ة هبحاص كيري* ايهنم

 2) 101:13 55 6) 1505. ه3. م) 505. بح. 01100

 عونا م, 06 لسنا. ر/) 105. 8 1. 3 105. ايشر 5ع0 ©0253 ©001-

 هعرسر' 710. 282...2و أ هونت 6



 اماد ١! .النس

 انأو ا نب ةديبع ابا ف ثعبف 6 نيما فح اًنيِما ب

 0 3 رمع هعيابف 8-5 ىبنبا 0 نيمَدك فلخ

 اك ." تايلع لل عيابن ال راصنالا ءضعب وا* راصنالا ةنلاقف

 ىلا لق بيلك نب دايز نع ةريغم نع برج انس لق كيج نبا:
 لاجرو ريبزلاو ةكحلط هيفو يلع لربك اناطل نب ريع

 جوخ ةعيبلا ىلا نجرضتل وا مكيلع َنْورحَأل هللا لاقف نيرجاهمل
 هدي نم فيسلا طقسف ,:ةعف فيسلاب الصم ريبولا 0 هيلع

 وبا اس لاق ريرصلا ىيكج ىب ءايركر اس «هوذخأف هيلع اوبثوق

 ديع نب 0 نع يا هللا ءدبع ىب دواد آس لاق ةخناوع 0

 نم ةفئاط ىف ركب وباو معلص هللا لوسر ىفوت لق ىريملل ناجرلا
 ىبا كادف لاقو هلبقف ههجو نع م/بوثلا فشكف ءاجن ةنيبدملا

 مث لاق ةبعكلا برو ند تيرا لايجب و لييبا !ام نأ

 سانلا دوي اًمئق باطقل نب رمع دجوف ىبنملا ىلا فلطنا

 كرولا جراخ ناو كدب ور رجب ععلص: مللا :لوسو نبا يقيد

 وبا ملكتف لاق عبلاصو ققانعا براضو ميديا عطاقو هب فجر

 الك كب وداي ولكف تصقي نا ريعا ماك لك كيصنا * لك
5 5-8 - 0000-7 632 

 موي مكلا مث نوثيم ْمِهْلو تيم كلا :معلص هيبنل لاق هللا ن

 2) 1عهو. هدم. : 710. 8[هواتسم ,1١7 زك, و ءغ 8ظهعطقت1 ه0. ظانملا 17و

 000 32 4 7 60: لك26] ل1, ع 21.2 2) ( لاقذ6 .2) 1505: انم

 ضعبو ريمأ. (ناتتص ( 2ع 1ش. 2) © عيلع. ه) 40-105 21

 لادتعالا ناويم 1 ثمل“ كيبع. )نع هيمي لم) © كتي

 /2) لك سد. ورم :178.١31 1501:1390 )12 ١ ١ ءأل: 2:



 نإ 1 ادلب

 «تفرعو ىالجر ىنلمحأ ام ضرالا ىلا تعقو ىتح ترقعف اهولتي

 نح نير انه لق "نيج نبا “اس < كاف ىتقا هللا ليلا

 ميعاربأ نع 5 بويا ىنأ نع * بيلك نب دايز رعم ىنأ نع قرببخم

 ثق كعب ءاجن اًبئاغ ركب وبا ناك معلص ىبنلا ضبق امل لق

 1 كبرا ىاح ههجو نع فشكي نأ دحا ٠ ىرتجج مثو

 قفار 0 تنذا انا لاق مث هينبع نيد ليقف ههجو نع فشكف

 هدو سم سدح

 2 هلأ ا امو ار مث تام كف اًديح 2 اديح دعي

 30 قلع كنس لقا لتقف 3 تام 0 لشرلا هلبق نم ديح 9

 م4 ع كلا 2 3 هدو تمأغ ره تتح 0859 58

 ىزجايسو اعيش هللا رضي هببقع قلع ُبدَقُني نمو ملا

 قياكطلا ةفوتك 0 هيي دا كل ا نيركاشلا هلأ

 اوعيابيل ةدعاس ىنب اخاف مقاس . ق ىف راصنالا عمتجاف كلذ ىف لتنقلاب

 وباو ريع هغمو 8ماتأف ركب ابا* كلذ غلبف ةدابع نب دعس
 ريما مكنمو ريما ةاتم اولاقف اذه ام لاقف مارَجلا نب ةديبع

 ىلا ركب وبا لق رث ءارزولا مكنمو ءارمألا اتم ركب وبا لاقف
 نأ ةديبعأ ابا ٠ ظنوا رع ىيلجرلا !نيده»قحلا ا مكلل كيش ان

 نتعبأل لاقف * :اًنيما انعم كنعبا-اولاقف' موق“ عاج .معاَط ّىبشلا

 6) 105. تيلعو. 2) 8دعع ؟ع2طو اسك. آك05., 5ع0 11طلغقت5 2

 معععمت , موح» 1032531-20 لادتنعالا نازيم 1, "01 3ع[: نىب دايز

 ةريغم هنعو ىبعشلاو ميفاربا نع وكلا ىميمتلا رشعم وبا بهلك
 يلا ©) 1205. رتاج 2) 0"هدم. '* 2 ( هذ. تئيط. ""ركر 150

 3 75. 138. مر 10م5. هدت. ناك. 2 ©0ركب هبا ىناف ةباكصلا.

 ندد 1035. 1ةعاؤ 14 18:1 مر 6 انها 12) ا 0



 امل“ ١ خنس

 تام دق ليق نأ دعب ه عجر مث ةليل نيعبرا هموق نع باغف

 « نوعي ملجراو لاجر ىدحيإأ نعطقيلف 3 هالا ليسر نوعجريل هللاو

 دجسملا باب ىلع لزن ىتح ركب وبا لبقأو ©لاق تام هللا لوسر نأ

 آ000010 ةدلورستاب الف انيقلا ملكي زم رخل هغللب نيح
 ىكسم هللا لوسرو ةشئاع تيب ىف معلص هللا لوسر ىلع لخد#

 و نع فشك ىتح لبق ةيبح مدرب هيلع كتيبلا ةيحان ىف

 ل ا ا ل لقب رو ف دلتعف هيلع 1 لتقا رف عوكم

 0 اهدعب كبيصي ىل مق اهتقذ دقف كيلع هللا 7 بنتك هلا

 ا ار كاف ميسو لع يعط فيقول
 وبا أر ايلف ملكتي « نأ هلا * ىبأف :"» تمصناف رع اب كلس : هر ىلع ؛0

 001 تلع نيابلا مس تليف سانلا لع“ لبقا نصني 55 ركب

 ع هنا سال اهيذ لك. ثا ءيلع أو هللا ديحت ريع 5

 ناقأ هللا, تبعا نراك نموبأ تامر, نق . لمح نذياتمتا ننعم ها

 لق 3 الا 1 امو 0 زيألا هوه الخ رق توجب ل ع هللا

 0 راسل ناكل هالاوف بلك اغيالا رخآ ىلا ليسا هلق م تلح 5

 و اهآلت ىتح معاص هللا لهسر ىلع م تلون خيالا هذه 3 اويلعي

 ىف ل امئان ركب .ىنا +ىنع سانلا اهذخأو لق ذتموي وكب وبا

 ركب ايا :تنعمس نا الا وه ام هللاو ريع لق ةريره هبأ لق جقعاوفا

 2) 81وعاطم هيلا. 8) 815 ءادن. ىبوم عجر امك: 2 1

 اوعر. 2) 6 60122! 2)[لكمو. لعن, رع ةدرسإ»  ج) 1505. ه١

 /) © بكار 00100 مم2 1ءءعمأر 01112 105. 12 12ء(002ع لبقأ ءاتند

 طلوعط. ءمهدوعصتلل. )2  105. هليقي. 72) 105. 300. ايد نبط

 اقييمو. 472) 0 اهبتك. 72#) 0 1ه5. لاق. #) 1608. الا. ه) 1201.3

 922 تونا. 7) 105. اهلاق. 72 1205. نم ى) 0

 12 نأ.



 ١ زخنس امأو

 ةدراولا رابخالا « رك ذ

 هللا ليسر * هيف 6 تام ىذلا موسيلا اما رفعج هبا لق « معلص

 موي ناك هنأ هيف رابخالاب * ملعلا لها نيب فالخ الف 2 معلص
 ل ا ا | لا 0 5 3

 5 /نهناثالا ىا ىف فلنتخا هنا ويغ لوالا عيبر رهش نم نيبنتالا

 و ماشه نع ستثّتح ام كلذ ىف ٍهضعب لاقف معّلص هتوم ناك

 ىب تعناسلا انش هلاك / فكم ىأ نع بئاسلا 6 نب قيد ىبأ

 فصن معلص هللا لوسسر ضبق وللا :.ايل لها ءاهقف نع ريهز

 م عيوبو لوالا عيبب عسبببر رهش نم 2 انضم نيتليلل نيبنتالا مول راهذلا

 10 « معلص 0 ديف نكت ىذلا مويلأ ىف نينثالا موي ركب [ هبا

 نم تلخ 4# خليل ةرشع ىتنثل نينثالا ممي ىفوت ىدقاولا لاقو

 سمشلا كتنغاز نيح راهنلا فصن دك٠غلا نم نفدو لوألا عبر رهش

 وباو معلص هللا لوسر ىقوت رفعج وبا لق «ءاتلتلا موي كلذو

 نع ةيلس آند لق كيج نبا انثدحف «©»رضاح رعو منسلاب ركب
 15 ىفا ى ع كيبلعلا نىسب لبعس نع ىرهولا نع 7 قاكاسأ نبأ

 نا لاقف باطخل نب ريع ماق معلص هللا لوسر ىقوت امل لق ةرير
 هللا لوسر ناو ىفوت هللا ليسر نا م نوصزي نيقفانملا نم ه الاجر
 ناريع نيب ىسم بهذ ابيك هبر ىلا بهذ هنكلو تام ام ©هللاو

 «) 8قع 1معاملا 105ءوعوج عدلا (05[1.) ءلتتم ع «001ععر وات1 12
 12 ظزان[:هءادععو 8ءئماتصعمو] 2ععج2ع 06510ع2هم اتت. 82) 105. تام.

 ©) 105. ىفون“ 4) © هز. 6) 1505. هنت. رك) 1505. نينثأالا.

 ى) 0 مشاه. 0 2) 0 © 1505. فنحصل )2  1:4 0 ءا 130851 5©-

 ءانصلتتصسح ربان 1. 595 5.: 1205. اثيقي. م) © عدوملو /4) 505

 اللا 72) 0 هرسطأاس >>. 7710.512315)2نطم كول", 5 )0 1١

 داجر“ رمض) 55. اويعز.
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 ماع ١١ خنس

 ةةجراخت ةنبا موي © مييلاو تي اك يا ىلا عطل تاكا

 « مّذسلاب هلها ىلا ركب وبا رخو معلص هللا ليسر لخد رث ءاهيناف

 اد نك اولكسااىبا ,ىع ةلملس انيبا الق كدي نبا. اض

 لوسر 4 عجر تلق ةشداع نع ةورع نع ىرعزلا نع ةبتع نبا
 ىف عجطضان دجسملا نم لخد نيح مويلا كلذ يف معلص هللا

 رضخا كوس هدي ىف ركب قا لآ نم ٌلجر ىلع لخدف ىّجَح
 ءهديري هنأ تفرع اًرظن هلي اخ حلا تا باو ورم انعك

 هب حتسات 0 ةايأ هلا 5 /مهننلا تح 0 «تيكإم

 الآ لس تفجير دكطوب رثءلبق كاسب نعسي» تيار ام كشك

 دق هرظن اذاف ههجو ىف رظنا كبهذف تلق ىرج ىف لقتي

 تري تلق نياق ةنللا نم لعألا قيقا لب :ةيقيعوف. لمكش

 « معلص هللا ليسر 0 تلق عفخارا كعب ىنللاو ترئنخاف

 00 5 12 ناكسا ,ىبا نامت عع ةملس امج لقت كبح يبا هن
5 

 7 تام ليبقن وداع ال لاق 2 حبب نع ريبزلا 9 ىن داع نيب

 هيف ملظأ رلو :ىرود ىفو ىركتو ىرحس نيب معلص هللا لوسر
 ىف ومو. ضبق هللا لوسر نأ ىتس ةتادحو ىهفس نف اًدحا
 ءاسنأا عم مدا 0 اةداسو يلع هسأر قع 1 ىوكاح

 8 ىهجو برضأو

 ه) 815. مديلاوو 710. ا1تعاطغ كد 1 ءههةايعع6مدلعر طعام 17111

 423.42 2 65) 1. ء. 101 لكلطات 8ءاخ51, 0123 تفنب (519 ةكيلم) ةبيبح

 ةجراخ. ) 853505. معن لاق اهينافا. 4) 51355. ا!ءاا 4 ا
 ) 8152. 200. اذه كيطعا نا بحنا هللا لوسر اب تلقف تلاق
 تلاق معن لاق كاوسلا» 2ري ©0004. هتيلا. 21815. ةلئاوانع هتنيل.
 ى) 000. هد. بد 1[ز5ءا. ذصق. ىب هللا دبع. /) 000. لام.

 2) 1115ه. ةلتتوتتع ىتلود.



 ١ ذخنس م[

 ضِبَق ىئذلا مىديلا نينثالا مي ناك امل. لاق . كلام نب سّنأ

 داكف ةشثاع بابب ماق ىتح هللا لوسر يرخن بابلا حقو رتسلا

 5 مسك مكتالض. ىلع اوتبثأ نا هخيبا راشافا اوجرفتو دب كيف ور

 سانلا فرصناو عجر رق ةعاسلا كلت ةدنم ةئيه* ىنسحا معلص

 ركب وبا عجرف هعجو نم «قافا دق معلص هللا لوسر نأ نونظي مو
 قاب, قع ذملس انسيالات كيج نبا انك ١6 جذسلاب هلها ىلإ

 ؛ه.نينخالا موي "ناك امل لق ةكيلم نأ نباهللا كبح ىفارك كا

 سانلاب ىلصي ركب وبأو بصلا ىلا هسأر ابصاع معلص هللا لوسر بخ

 ليسر عفدف هدلصم ىع صكنف معلص للا ليسرل الز كلذ أولعفي م

 هو سانلا ىلع لبقا ةالصلا نم غرف املف ركب نأ نيمي ىع اًدعاق

 اب ليقي دجسملا باب نم هتوص يرخ ىنح هتوص اعفار غملكو

 ىناو ملّظملا ليللا عطقك نتفلا تلبقأو رانلا ترعس سانلا اهيا
 0-2 نب ّ 2 35 3 5 هود

 ملل لحا ام الا ملت لحا من ىنا ايش ىلع نيكسمت ال هللاو

 ليسر .غرف# املخ.نرارعلا مكيلحا, مسح اها الا هيلع نصف
 ءىق كارا ىنا هللا ىبن اب ركب هبا هل لق همالك نم معلص هللأ

 ©) 000. امك. احرف. 5) 000. ختبه هنم. ء) 1115 قوفأ.

 4) (000. 0 نب. 5ععاتأات5 5ا1822 1115. اءأءو 6. 6) 00 حرف“



 امأ) 1

 ركب هِبأ ناكف تلاق اسلاج ركب ىا بنج ىلا ىّلصف مغعلص

 ظفللا «ركب ىتا ةالصب نولصي سانلا ناكو ىبنلا ةالصب ىلصي

 كلاس هلق ىدقاولا نعا تتدح . «نامثع نب :ئسيع ثيدخن

 ةالص ةرشع عبس لاق سانلاب وكب وبا ىلص مك ةربس ىا 8 ىبا

 ةعصعص :ءقأ نب ناجرلا ىبع نب بويأ لق كربخا نم تلق:

 أ نبا امو /لاق 266 معلص ئبنلا باكا نم لجر 4# نع

 وبا هب ىّلص لق ةمركع نع ليهس نب ديجملا دبع نع ةبس

 مككلا دبع ىب هللأ دبع ىب دمحم ىنث>> «و مايأ ةثلث* ركب

 ةداهلا نب ديزي نع ثيللا نع ثيللا نب بيعش 8اس لاق

 لوسر تيار تاق ةشئاع نع مساقلا نع سجرس نب ىسوم نع 0
 . ىلقلا ىف هدي لخّدي ءام هيف يكق هدنعو توب معلَص هللا

 « توملا ةركس ىلع ىنععأ مهللا ليقي رث ءاملاب ههجو مسمي رف

 ثيللا آس لاق مدآ امد لاق ىنالقسعلا فلخ نب ديح ىتدح

 عشاعلا نع اسجرس نب ىسوم نع داهلا نبا .ىنع. ىعس ىبا
 توي وهو معلص هللا ليسر تيار تلاق ةشئاع ىع كي ىبادق

 نبا ان «توملا تاركس ىلع ىنعأ لاق هنأ الا هلثم ركذ رق

 2 600 200 لاق 110. 53:0 5 245 7. 1. 2 2 8 52) (00. هدم“

 نبأ. 52350 ماعصلاتك : ارجدس لأ نب هللا دبع ىب مح اي م) 3

 هدص. نيا. 4) 0'53 200. ىع ميم ىب دابع. ) 52” 200. ىلص لاق
 كلذ ركب وبا هب. رك) طلعمصسمع 1741101-21. ى) 530 اثالق. / 0

 1صق. نار 5ع 710. ةص-اطل1'254 م1 1. 8 2 »2 2 2) قا دبع نب كيري

 داهلا نب خماسأ نب هللا. 126ه 5ةءوو. 7210. 10]. © 259 7. اص ع 4

5 44 52:0 .6011 1:1 .81181 :110 12 1 2 7 1 2862 0 

 ءا 80ءاطقست ه0. 1كتعط] 111, امهر 0. ظانل. يو ا!“ .



 ١ نس املأ
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١ 
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 ركب ىبا ىلا تثعب ول ةشثاع تلاقف هوعداف ىلع

 لوسر لاقف اعيمج هدنع اوعيتجاف ريع. ىلا تثعب ول ةصفح ىلاقو

 لاقو اوفرصناف مكيلا ثعبا ةجاح ىل كن نافذ اوفرصنا معلص هللأ

 ىلصيل وحب ابا اورَمْأَف لاق معن ليق ةالصلا نآ معلص هللا ليسر

 5لاقف ربع اورم لاق ريع ومف .فقيقر- ليجر ةقآل | ةشئاع كلاقذ للَثْلاب
 لوسر لجوو ركب وبا مّكقتف فاش ركب وباو مكقتُأل تنك ام رع

 ليسر بذجن رخأت هتكرح ركب وبا عمم املف ير ةفخ هللا
 ثيح نم أمقف هللا ليسر دعقو هناكم هماقاف هبيث معلص هللا

 شيعألا نع“ ىا..ابن لاق :عيكو: نبا اس - ركب با ىهتتأ

 0 الق هيكوو ةيواعم وبا امد لاق «نيعافرلا : ماتم :ةوسبا امد ةالآقأ
 * تملسل 2ع *مس

 " ا 050 52

 رح دنيع ل 0 1 عع دع 0 مر ىدع ل 1س بلو شعالا 55

 معلص ىلاا اويسر نوف 350 7 تاق دل عض دوبسالا 2 ميهابا

 ىلصي نأ ركب ابا اورم لاق ءالصااب ىنذأ هبف تام ىذلا ضوملا
: 5 3 

 39 كفماعم موتا ىاعم ةذأ» تفوق للحر مح بأ نأ تراقف سانناب

 د

 - 15 كلذ لقم نلقف ساشاب نلصي ردح نأ أور ااقمذ لاق قدوطب

 2 0 < هنن  ه

28 

 نيلجر نيب ىدابي جرت لاف. ماسلا ىلصي وكب ابا اورم «فسوي

 ركب وبا رخأت ركب نا نم اند املف ضرألا ىف ناطخت هاملقو

 هللا ليسر دعقف كماقم ىف مق نا معلص هللا ليسر هيلا راشأف

 «) ةلعسردع 1363151-21. 82) نسبا. 5ذء 1عيور ءهألل قاطان'أ»

 الكدط. 1, ب“, خه ءعغ 20-آ2طقطتط؛ لادنعإلا نازيم 11, هم 1“ انتل

 6) (هدك. كتصح 5ه00. ةصحاللةكذ'15 ىمجع»# ام ةصنر 8[هواتست 11, "ب

 1مل, 20هءطقنت ه0. 1كمعطال 1, اب“, هل. 81. 1, 1*1 هع آل. 2. 261



 امل. | 1

 ماش نع تتلحخ «ىلع اهطلسيل دلل نكمل  ناطشلا ىف

 نع ريقز .نب بعقصلا ىثتح لق فتم ىلا نع دّيح ىبا

 ىذلا هعجو ىف َّلَقَف معلص هللا لوسر نا زاجل لها ءاهقف

 لعأو ةتنباو هواسن هيلا عيتجاف هيلع ىمُعَأ ىتح هيف ىقوت
 هعيمجو بلاط ىنأ نب ىلعو بلطملا دبع نب سابعلاو هتيب ه

 ثيكلا كاذ آلا اذه دعجو اه تلقا سيع :تسني ءاما ناو

 هما كدت اولق !أذه ىن لعف قم لأقق ىافأ املف داندرلف 5

 « ىنيلبي نا هللاب ذوعا لق بنل تاذ كب نأ ننط سيع تنب

 لاق كيجح نبا امن ««كلذ نم هللا ىلع ميكا انا بنمل تاذب

 نب 3 نب © كيعس نع 5 ناكسا نب نيحخ نع ةملس اس

 كيز نب ةماسأ هيبا نع كيز نب ةماسأ نب دمح نع قابسل ل ١

 ملكتي الف تيمصا دقو معلص هللا لوسر ىلع انلخدف ةنيدملا

 و هنأ تسفرعف 0 اهعضي مث ءامسلا ىلا هحي عشري لعخف

 ىلا نع ناكاسأ ىبا نع ةيلس ف لق كي ىبا انت <« ىل 15

 هللا .ليسر ناك تالق ةشئاع ىع هللا دبع ىب هللا نيبع نع

 ضعي رم لجو رع هللا نا لرقي يفو 4هحممسأ ام* اريثك معلص
 ريكب نسب سنوي آند لق بسبرك وبا انس  كدْيَخُي ىتح ايبن
 ل يحيش نب مقرألا نع ءيسبأ نسع ورمع نب سنوي امد لاق

 آل لاق معلص هللا ليسر ىبصوا سابع نبا تلأس لاقر#

 ىلا ارثعتا هللا ليسر لاق لاق كلذ نك فيكف تلق

 9 200: 52 2: 7 52) 710. 8156ط: !وءمنر 3. + 26001, كنعتسو 3730

 110/1 م ]خقر 10. )0  000. ذعمم امم.



 ]1 7-0 اممآ

 ليمسر اندخل ,كلاق"ءشقاع ىع' ةيتعااىنب هللا -نبتع ند ذل

 ةيمارك انْأقَف ىنوُدلَت ال لاقف هضرم ىف معلص هللا
 هّذل الا ٌدحا مكنم ىقبي ال ةلق قانا اًملف هءاودلا» ضيركا

 ىع ةملس آند لق كيج نبا اس ««مكدهشي ل هذان سابعلا ريغ

 5 كيبع ىع حولا ع هنع هانركذ ىذلا هتيدح ىف قاكاا ىبا

 يي بل

 نم ءاسن هدنع عمتجاو رمغ ىناحا هعجو اهب ماناثو هتيب لخدف

 هاهنا ىهنم ىينموملا ءاسن 5 ءاسنو' «نقيو نيالا كال

 نخاع باطن دبع. نيا ستلهثس عي اا 1
 ىدللا لوس, ىلفا اًملف تلف لاق هّنْدْلأل ساّبعلا لاقف هوُدْلَي نا

 لق ساّبعلا كمع هللا لوسر اي اولق اذه ى عنص ْنَم لق معلص

 ةشبلملا ضرا وح راشأو ضرآلا هذه بك نم هءاسن هب ىلا ءاود اذه

 نوكي نأ هللا لوسر اي انيشخ. سابعلا لاقف كلذ متلعف ملو لق

 مىبّذعيل هللا ناك ام هادل كلذ ّنا لاقت“ بْنَجلا تاذ عجو كب

 ا: تحل سعلف لق ئمع ألا قل هلا :ندحا !تيبلا”خ كابي 101

 «اوعنص امب هل برقع معلص هللا لوسر مسقل ةمئاصل اهناو ةنوميم

 ني نع قاحسا -نب :نيح+ نع 'غملس اس »لق نب نبا اذن

 هللا لوسر ىرأ هتثدح ةششاع نأ .ةورع نع رببزلا نب رفعج ىبا

 اهنأ ىلق بنجلا .تاذ كن :نوكي :نا انيشاخ .اولق. ىنيح فلل

 «) 8[هوأ]5]1ح ه« 50ءاذتأ ءاودلل. 6) ظهعاطقشتت نأ مكينذا مما

 لاقف ءاودلل ضيوم ا ةيهارك انلق ىلودلت. <) 80ءاطشتك 200. رظنا انأو.

 110)2- ل115تلل 10 م) ت15 عان.: 500 نتج ري

 نان ونع كدا 1111 51155 1 ىنفذقيل. ىج) 0

 لاقف. 1115ع]1. 082. 1216



 أمءم ١١

 ناك اق هللا لوسر ىلا انب فقلطناف. بلطملا دبع ىنب وجو ىف
 8- نبع 2

 سانلا انب ,ىصواف انرمهأ نرخ 8 نك نأو ه« انملع انيف ومالا اذه

 كلذ نم ىكاضلا كتشا نيح هللا ليسر ىقوتف اًضيا هيف دازو
 مل سا 2 كك

 ةورع نع نأ امد لاق ىومالا ىيكإ نب دكيعس اس 3 مويلا

 عبس :نم ىلع اوغرفا معلص هللا ليسر ان لاق تاق ةذشتاع ىع

 ملا ل نابل ذل رخل لطعسملا ئتش رابآا عبسي نم بوق

 دلك دكا نع ةورع نعبرفعغج نيب يح قع نيك لاق

 مناكبصأ كق مكنا نيرجاهملا رشعم اي" نكعح اما لاقف اريخ

 اهيلع ي لأ اهتعيه ىلع كيزت ال راصنالا تحجصأو نوديزست
 د هّرغ 5 هم

 أاوزواجاتو عمرك اومرك اف اهيلا تيبوا كلا ىنتبيع راصنالاو مييلا

 ام نيب رّيخ ىق هللا دابع نم اًذبع ْنأ لق رث غتيسم نع

 ركب وبا الا اههقفي ملف دللا دنع ام راتخاف ايندلا نيبو هللا دنع

 اب كلسر ىلع معلص ىبنلا هل لاقف ىكبف هسفن كيري هنأ نط

 ىنأ باب الا ىجسملا ىف عراوشلا باوبالا ءءذه اوّدس ركب ابا

 يركب نأ ىم ةباحصلا ىف اًذي 4 لضفا اءرما ملعا ال ىناث ركب

 ناطقلا كيعس ىب ىيكي امد 2لاق ىلع ىب ورمع اس

 2) 815م هانفرع. 6) 5ءو. 20716160 32110 ]آ)]. 1. 260ه 2. م1

 د90 1 617 < 2 0007 ىف“ 2) 1]: 200. ىدنخ ١25

 وننعمأ1د 1ءعاتصغاتت 81هواتملم آل, عم عءغ 20ءط4211 ء0. اعطال 111, 11.ب

 ع0. 81. 7, )*خ, ءم]1. 1-1 ةمادلشط1 71, هالو.
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 لل نس امم

 ىنوتيا معلص هللا لوسر لق لاق وللا ماظن اهنك هيََح ىلع ليست

 نولضت ال اًباتك مكل بتكأ ةاودلاو .«فتكلاب وأ ةاودلاو حوللاب

 دبع نب دجا اسس «رجيي هللا لوسر نا اولاقف ]8 هدعب
 لاق بهو ني هللا :تبع قمع ككححي لاق بقو نب ناكلا

 :نب بعك نب هللا دبع ىنيبخا لق ىرعزلا نع سنوي ىنربخا
 نس عمخت يباطأ كااوك ىلع نا: هربخل [نلبع قبلا نانا

 اي سانلا لاقف هيف ىقوت ئذلا هعجو ىف معلص هللا ليسر كنع

 ذخأف اًنراب هللا سمح مبصا لآق هللا لوسر حبصا فيك نسح ابا

 ثلث دعب كنا يرت الا لاقف بلطملا دبع نب سابع هحيب
 ::ئنار اذه: ةهجو ق1 ىقرتيسا هللا ليستر ىلا ةونأو انما 0

 هللا لوسر ىلا «بهذاذ توملأ كنع بلطملا دبع ىنب هوجو فوعأل

 ناو كلذ انملع انيف ناك ناف هرمألا اذه نيكي نميف 4هلسف

 اىهانلاس ىتل هللاو 0 لاق اهب "ئصواف #ءينرما «ةانيخا 3

 لوسر اهلأسا ال هللاو ادبا .سانلا اهانيظعي ال اهانعتف هللا لوسر

 نب كم اس لق ةملس اند لاق كيمح نبا ان .ءاكبل هللا

 دبع نع كلم نب بعك نب هللا دبع نع ىعؤلا نع 7 قاما
 سانلا ىلع بلاظ نا نب ىلع ذثيوي يرخ لق سابع: ىب هللا

 هتيدح ىف لاق هنا ريغ هوك ركذ مث معلص هللا ليسر دنع نم

 هفرعا تنك امك هللا لوسر هجو ىف توملا تفرع كقل هللب فلحا

 «©) 516 7ة«ماع 590 000. فيكلابو 2107. فسكلاب. 65) 4

 دنع. 2) 55:0 1١ 250:7. .ءهغ 20ءطقنإ ه0. اذه عطا 111, امو 0 الل

 7و ا, ءمل1. 1-21 ةقذوهلةص1 11, هز", 200. اني 2) 53:0 ع6 80-

 ءطقتا ملاسنلك. ) 550 200. سهحعب نم. رك ا1هش 1“ 7 درسمأ و

 5320 هدانملكو 204:1 ءانملع. مى) 1710. 8طلتووط. !ءاءر 2 2
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 هنآ

 املا 1١ عقب

 نم ىلع تملس كق ىتا مكدهشا ىنان ه مالسلا ىنم مكسفنا

 كلخّي نيف .انلق ةمايقلا مدي ىلا مميلا نم ىنيد ىلع ةىنعياب
- 

 نم مكنوري نيريخلك خكتالم عم ىلهأ لق هللا نين ان كايف
 نابيفس 0 لاق ىبالودلا ا نب ىلحا 1 «« انوون ل يح

 سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع ملسم ىنا نب ناييلس نع
 معلص هللا ليسرب كتشا لق سيمخلا مهي امو سيمّكلا مي لاق

 اًذَبا ءىدعب ا!وّلضت ال اًباتك مكل بتكأ ىنوتيا لاقف دهعجو
 ركفا 0 هناش ام* اولاقف عزانتي نأ ىبن دنع ىغبني 2و أاوعزانتنف د 2 1١ يه ١ . . .٠ _- ّّ .٠ ..ءاج

 ا 0 اللا سلا لاف ميلع وديع لويهذق وييفتما

 ةريزج .نم نيكرشملا اوجرْخَأ لق ثتلثب ىّصْوَأو هيلا ىننوعلت امم
 ةثلاثلا نع تكسو متيجأ كنك ام وكنب َدّدولا اوزيجأو برعلا

 00 ا ا ل وك با انما رك اهتيسفر لق ىلإ انمع

 ريبج نب كيعس نع لوحألا ناميلس نع ةنييع نبا آس لق

 00 ا اد وا ذات سييخلا ميلك سابع نبا نع
 ايد 0“ عزاني نأ ىبن كنع ىغبني الو لق هنا ركاجم كنك

 هم 0

 ليغم نب كلام نع عيكو آس لق لامس نب حلاصو بيرك وبا

 و

 ©) 11ت5ء. 11, 218 1. 17 200. دوعسقاف قاككأا نم باغ نمو

 مدلسلا ىنم هوعرشقاف كد لع قىونعلت مكعبات نمو مداسلا ىنم»

 مهد. ف. 201115 ءاطب, 511 ىنعبات. 152)2 ل11 د هنا

 8مءابقتثر ه0. لظقعطا 111, امهر ه0. ظاد1. او زمر م11. 1-31 ةقةلؤطأ]

 11, هادر هلعب. 2) 1غ3 ة110606:6ع5 01ه: 600. خماسأ ابي. ) 8عصم6

 1طن ك1



 أل اخفس اميه

 هللا مكعفر هللا مكظفح هللا مكاوأ هللا مكجر مكب ابحرم لقو

 مكلبق هدللا مكحر* هللا مكملس هللا مكرصن هللا مكقفو هللا مكعفن

 مكيتوأو مكيلع, هفلختساو مكب :ةللا: قطوأو هللا وقتي كيشلا 0

 هذال ةدايعتاو )م لباد 1غ ل 0 ريشبو ريْخَت مك تا كلا

 :نودبري ال نيذلل العلا ةرخالا راذخلا كّلت 4 م 0 .

 ىف سْيلأ «لقو نيقتملل ةيقاعسلاو اناس ضرألا ىف او

 قارفلا اند دق لق كْلَجُأ ىتم انلقف ”نيربكتملل ىوذم 7

 0 0000 مت نلفت لا / ةركس ىو "هللا نا ابل

 لقوا ب يك وينك فكشل 2 ىلدألا ىلها لاق" هللا

 ,مانلق هفاج هل وا ومما لضايبأ اذ اتم ناوفا نا
 *مكارجو مدكل اللا زف دوم الفاعل قنت ايامنا ل

 ىنويتاسغ اذأ لاقو معاص تملا واكل ارييخ مكيبن نع

 مث ىربق ريفش ىلع اذه ىتيب ىف فرس ىلع ىنوعضف ىنيمتنفكو

 نيلخو» تسيلج ىلبغ ىلصي: نم لوا ؟حان عاكس ىتع ا

 ىةريخك دونج عم توملا كلم مث : ليفارس مث لئاكيم مت ليربج

 ىلع اولصف اًجوق اًجوق ىلع اولخدا مث اهعيجأب ةكئالملا نم

 0 خكحيص الو دك الو ةيكوتن تو الويلات اوملَسو

 اوعرقأ كعب ع مث مراس دك "ىيب لقا لاكجتا كع ما

 2) 51ه. 123, 303 2126856553, ه2. 14 )إن, 7. 53[ 1

 015عحتتخ' " 62)'(مد1 101. 22 55. 2 )0081 لكما كَل 08

 2) لكم. 281595:83:0 2) 39775610-282 ةردسلا و

 710.160. 53 15: 24.  م) 5ع 00و16 كذا م8 ع رحم

 هرس.لز 0'53, 1. عا 210. بايت. 2) 000. مكرجاوز هءاعرت نغذش ١١

 ءدككات. )2  ؟7ن150 ليفارسأ.



 5 اميل 1

٠ 6-6 

 ”ناهآ اخاو* ةبحص نكلو اليلخ ركب ابا تنختال اليلخ

 ناجولا دكيع نب كليا ىتدحو <« ةهدنع انني هللا عمجإ ىتح

 هس د

 ىردخلا كديعس نأ نع ىنينح ىب كيبع نسمع رضنلا نأ ىع

 كري اًحبع ا لاقف وربنملا ىلع اموي سلج معلص هللا ليس نأ

 هللا ىنع ام نيبو ءاش ام اينكلا ةدهز نم ديتوي نا نيب هللأ

 انتاهمأو انثاباب كانيدف لق مث ءركب هبا ىكبف هللا دنع ام راتخاف

 خيشلا اذه ىلا اورظنا سانلا لقو هل انبجكتف لاق هللا لوسر اي*

 ©انتاهمأو انتاباب كانيحق لوقيو ريكي ىبع نع هللا لوسر ربكي

 لهسر لاقف هب انملعا ركب هبا ناكو ريخملا وه هللا ليسر ناكف لق 0

 "اك الو ركن ويا هلامو هعحيصحاا قد: يلح 'سانلا خيما" نأ :معلض للا

 ال مءالسالا ةرخا نكلو اًليلخ ركب ابا تنختال اليلخ اًذضتم

 دوم ىتدحلا ركب قا ةخرخ هلا نحسللا ىق كوخ "غبت

 ناجولا دبع ىب ىيحع امد لاق ىنادمهلا حابصلا ىب رمع نبأ

 ني كىللاا تبغ  ثعمم لق ٌىلجبلا رفعج“ نسب ملسم آس لق 5

 دوعسم نسب هللإ دبع م لاق لاق هليلوتلا دالخ ىلع ىناهبصالا

 قارفلا اثذب املف رهشب هتوم لبق :هسفن انبيبحو انيبن انيلا ىعت

 هنيع تعمدف /دكشو انيلا رظنف خشكاع انما فيي 3 انه

 <) ©0084. ناعاو هاخاو. 866 8850. ناجأ ءاخا نأ ةلئطأ ةوخا

 مالسالا. 6) 5ءودعصتتد 1ععمصخت» 8[هداتطح 7, |: مص 4

 106 ه) 31هواتسمم 200. ىكبو. 42) 21هدآتطط0 ه) 2326©

 30166 , حط ثطله]1د1 زطند 10*8135 2114 714 م2122, ء>»5ؤغ8غ

 ال 18811 الز 2 1621. 1 15109.. رثز 53:0, 1.6165 انل دحشتو



 ؛: د يمض «#اييموه سوسة 0 يو

 ع
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 ١ خخنس امى“

 امو قفانمل ىناو باّذكل ىنا هللا لوسر اي هللاو لاقف لجر ماق

 لاقف باطل ىب رع ماقفا ههتينج دق الا ءئت نأ وأ ءىش

 باطخل نبا اب معاص ىبنلا لاقف لجرلا اهيا كسفن تحضف
3 2 

 ةريع لق رث هللا ليسر كحضف هملك ريع لاقف ريخ ىل هرمأ ريصو

 نبا انت  «ناك ثيح ربع عم ىدعب فلو ربع عم انأو ىجم
 نب بويا نع ىرعرلا ع :ىاكتا# نيبال نوعين انيك ل

 ىلع ساج ىقح هسأر اًبصا جي معلص هللا ليسر نأ 8 ر يشب
 وفغتساو ,نحأ "اياك لح ىّلص,نا:: هي ملكت ام لوال نال 0 رنا

 هللا كيخ هللا دابع نم اًذبع نأ لق مث قيلع ةالصلا رتكاو جل

 وبا اهمهفف لاق هللا دنع ام راتخاف هدنع ام نيبو ءايندلا نيب

 ةانئانباو انسفنأب كيدفت لب لقو ىبف كيري هسفن نأ ملعو ركب

 ةظفاللا معراوشلا باوبالا هذه. اورظنا هركب ابا اب كلسر ىلع لقف

 ده: تح ركب قكشيف وج نا اه يوظ ااا
 5 ىبأ اس ««هنم ادي ةبكصلا ىف ىدنع لضفا ناك اذحا ملعأ

 نب ناجرلا دبع نع قاحسا نب دكمح نع ةملس اند نق كيج
 هللا: ليسو نا: ىلعملا نب :ةيعش..ىا لآ ضعب :نعا هللا لإ

 دابعلا ' نم كتم: :نفلك ولا ئناقاتاذه دتمالك فت

 2) 000. دييبح ماتت ءات5 طحقسات 1ع. 200105. 8) 5ةزع >:عءاع 575

 0 2 ا ريش 5ع ويبشب نب بويا آط. 1. 2011 576عا[ 3 ان7و

 10. ه00. 334, 2. 373. هر 815ءا.١. 200. ةيخالاو.. 4) 1ك اا,

 3 2 © انئاباو. م) زؤءان. 800. لاق مت. رك) 805ءط. هت. 8

 ل0لعطت" هع دلتق طسزانك 201616صت5 1علهعإ مدع معاك ال. ع. 4
 .1٠ 146 7., 1121: ككاسملا ف عراو.كلا باوعباألا هن أاولدلس.

 ىز 111511.



 امل“ 00

 20١ مكرهطا نيب نم قيقح ىنم اند دق هَّناو يه الا هلا ال ىذلا هللا

 دار الا 42032 ةفتستلف ل ضرع - !نهلفاناضرع هل ٠ كتمتش نينك

 ولا مكبحأ ناد الا ىاش نم الو « ىعبط نم كسيل ءانكشلا

 001 ا 2 ةفلف  ىللحتلوا ذل ناك نا اقنح ىتم .قاخا نمد
 د51 لح ١ تعاو ىف رايح الع >> ئزا- دقو“ شفنلا' 6 بيطأ

 ىلع سلجن عجر رف رهظلا ىلصف لون رق لصضفلا لاق ارارم مكيف

 اي لاقف لجر ماقف اهريغو ةءانكشلا ىف ىلوألا هتلاقمل داعف ربنملا

 سلجن هترمأت لصف اب ةطعأ لاق جارد خلك كدنع ىل نأ هللا ليسر

 هلاك ار د اةنويلاف )»ىف هدتعا ناك نم .نيانلا» اهيا: يلق م

 هللا لير قا اهقللع . عارذإ ةقلك_ ىتنعاةللا>:ليتسر- اي لانقف, لجو

 #لضف اي هنم اهّذُخ لق اجاتح اهيلا تنك لاق اهتللغ ملو لق
 ده2 تهد 2 © 9 5 5

 هل خنأ مقيلف اعيش ةسفن نم 2ىشخ نم نسانلا اهيا اي لاق رق

 ىناو شخافل ىتا باّذكل ىتثا هللا ليسر اي لاقف لجر ماقف

 رق ادارآا اذل ةيتلأ هنغ ٌبهذاو.اًناهاو اًقدص -هقررا مهلا لاقف . موونل

 «©) 000. طقع ءغ طما> بتك. 8) 000. 516 ءا 270+ كفتسيلف

 14 مع فذقنتسيلف. 53:0 1 552 7. صنقيلف 1. 9. سقتسيلف 0

 21. ءا قطان]1120: 1 2 ء) 2]. 300. ول تذخا تنك نمو

 هنم .|خايلف ىلام اذهف الم. 4) ز. 200. ىلا ددا نىاوقي الو

 الا لوسر نم ءانكحشلا ىشخا. ) 1. ىتعيبط. رك آ]. ه اش

 بتيط. (685) 000. ىنغم. 72) 516 8].: ءكيشلا. ١2 الذهن

 (11521 م1260 عع حجوسضف 16 ب هبضن) ع1 ع1 ا 10(. ناوسقب»

 م) 11نءاتكواتع آلز. 42) (000. ىقخ.



 لك ١١

 لوسر جوخ هل نذاف ىتيب ىف ضومي نأ نهنذاتسان هءاسن امدف

 سابعلا ىب .لصفلا اهدجا هلما نم نيلجر نيب «معلص هللا

 ىنيب لخد تح دسأر نيم ضرألا ءدامدق 6 طخت يخل لجرو

 سابع نسب هللا دبع اهنع ثيدل اذه نئكّدحن هللا كيبع لق

 ةاجلاط» نا نتي. ىلغ لقال تلقي #لجيلا ]نم يدك لد ل

 0 « م عيطتست 2 ربي هركذت نأ ىلع ردقت ال تناك اهنكلو *

 عبس نم ىلع اوقيرغا لاقف عجولا هب ثتشاو معلص هللا لوسر رمُك
 مسسلا 2 5 نب 5 2

 ىتح ءالا هيلع انييص 0 ومع تنذب :ةصفكل كيطصو 3 هاندعفاذ

 10 عيبولا نب كيك ىتدخغ 0 مكبس مكبسح ليقي قفط

 كلملا كبع نب ثراحأ آس 9 لاق ىسبع ىب نعم امد لق مزاوشل

 ىب مساقلا نع ئعجشألا مث ىتيللا' نيا لب هللا نبع لكلا

 ؛فصاوذ تاع وسم وج 2: ع

 قلبا :ىع :ءاطع نع ءيبا 'نكه طبسق نب للا تبكا نع

 معلص هللا ليسر قءاج لاق .سابع ىب لضفلا هيخا ىع سابع

 ىحيب ٌلخ لاقف هسأر بصع دق اًكوعوم هثدجوف هيلا نجرخ
 يف دان لق رث ربنمل ىلع سلج ىتح #هلديب تنخأف لضف اي

 مكيلا دنا ىناذ سانلا اهيا دعب اما لاقف هيلا اوعيتجاف سانلا

 26) 8لقءط٠ !..مو 3 3 1: 500 ىشج. 65) 000. ظحت , 115

 طخ , مدقق. 20كللن1 ك0..ظتعطل 111 انيير ع0. ان]1. و )6 وا

 01100116 01:87 1. 194 1. 3111 200. ىق. 4) 815ءا. رخالا.

 ه 8كنوءط. هم. 5900 5 دوج. ةنستاناعع: اًسفن هل بيطت ال ةشئاع نا

 ريخ. ر) 51 2طهطقطأ لادتعالا نازيم 1, ؟ه*ز 0. 5.5. م4) 3ع
 5عوعلتات ان 241115 ءجوأدخ2غ آ0]. 26 2601. /2) 1)]. 300. فلطناف.



 ا

 أمهد ١١ تس

 نتكلا ”كللبق)“ هيك سانلا مبصا امم هيف متكسصا ام مكل « نيل

 رق لوألا نم ةرش ةرخآلا اهلوا اهرخآ عبتي ملظملا ليبلا عطقك

 نئازخ ميتاغم كيفاش ىلا ةبقييم ابا اي لاقف ىلع لبقا

 قر داقل نيو ةهنلذ نيب تريخ ةنلل رق اهيف دللكلاو اينذلا

 كت ا اننا نايا تلقا لق هادو“ يب اقل ترتخاف* هنو
 ابأ اي هللاو ال لاقف ةّنلَل رق اهيف دّلُضلاو ايندلا ىئارخ جتاغم

 رق عيقبلا لعأل رفغتسا رث ةنِلو ىبر اقل ترتخا كقل ةبهيوم

 اس «هيف صبق ىذلا هعجوب معلص هللا ليسر ىحبف فصنا

 ا انكر ١١ ناكل لكي نيت انك“ لاق ةلش: اسد لق قنيخ أ

 دف 012 ناحل "نبأ 1“لاق "ماج قبب نلخا امد "لق يح

 ديبع نع ىرعزلا باهش نب ملسم نب دي نع ةبتع نبأ
 تلاق معلص ىبنلا بوز ةشئاع نع ةبتع ىب هللا ىبع نب* هللا

 ىف اًعادص لجأ ان, ىندجوف عيقبلا نم معلص هللا لوسر عجر
 رق هاسأر او ةشئثاع اي هللاو انا لب لاق هاسأر او لوقا انأو 6« ىسأر

 كيلع تيّلصو كتنفكو كيلع تمقف ىلبق تم ول كبض ام لق

 ىيب ىلأ تعجر كلذ تلعف ول كب ىتأكل هللاو تلقف كتنفدو
 ََ 3 0 ا مس

 دب مانو معلص هللا لوسر مسين 9و تلق كاداسن شضعبب [تسرعاذ
 أ

 ةنوميم تيب ىف هو هب مرعتسا ىتح هثاسن ىلع رودي هضو هعجو

 يآ 516 20007 5920 1 241 ا, ])]. © 2551. 6560 ع

 ©مدك ةمسع مجمد. ذط 7. )2  000. شا. )2  تدع. ةلئتتواتع هدظع

 4) 000. هده. )2  8[تؤءاط. صلع مسار. )7  115ه هللاوانع

 دك | 2) ©0077 لاق. 171 600-' أ 101م ةزوو 11 111

 رفنغ !



 ١١ خخنس ن1

 نم «ىناقرزلا فوع ىلا ىدسألا ر وزالا نسب رار ثعبو رماع ىنب

 كثعبو ئمليدلا ىاضقو ىمنَعلا رث ىدسألا نانسو ءاديصلا ىب

 6 ةصمب ثم نىبدأو ةةيكاللا ىذ ىبأ ىلأ نيل دوعسم نب ميعن

 لاق فئكم نأ نع نيك نب ماسثن نع هقدححو «.ىريبلمل

 5 معاص .هللا ليسر نأ زاجل لها ءاهقف نع ريعر ىب بعقصلا انب

 وهو هنم نيقب مابا ىف رفص رخآ ىف هيف ضبق ىذلا هعجو عجو
92022 -0- 

 ةيلس ان. لاق كي :ىبا اس يلشكج ةسنب تنير تف

 هرمع ىب* دللا كيبع نع قاك“أ نب ديد ىنع نقاج نب ىلعو

 نع نصاعلا لنا خيم مكللا كي هريبج ىب نبيع نع ك1

 10 هللا لوسر ىلوم ةيهيوم ىلأ نع صاعلا ندب ورع نسب هللا دبع

 ايا اب ىل لاقف ليللا فوج نم معّلص هللا ٌليسر ىنتعب لق معلص

 ىتم فلطنان عيقبلا لعمال رفغتسا نا ترسمأ دق ىنا ةبهيوم

 وباقملا لما مكيلع مالسلا لق .برهظا نيب فقو اًملف هعم نتقلطناف

 50 0007 60. 11, 251, 17-34, 111 2 0 ورد

 0 0 تايم أ هل دانساب اضيإأ خذ ىلا ىذ فيس

 0 3 0 1 ورع و 0 0 نسب 5 ىلأو

 لانق ىلع اضع ىلاقروبلا فوع لأو مجال نمد ورع ىلأو ىربنعلا

 هريغو كليبخ نب خكجاط ةدرلا لها. تهد“ مهد:0 14 خباغلا كسا

 لساللر 5

 ©) 5زع ك0. : ذط 31. 66 ىناقرولا ءا طمع اصصانعتع 710عأاتنت

 «م0ع» 1.420. 1طن 331)220 220 ىحلاكروبلا لذ 60.111 .ملو 2

 (51©) ىتانر )86  .١ 000. خصيلشم. 6©) 0 رمعو. 110. 1115ه.

 !هنوو د1 2): 1 ةفياغلا تبيان ةعببرد مدا. 1ط٠ن 130

 176 117 رو 227 قرات كلر نينحر 560 711. 2/1

 ا 67 ا ا
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 ابك ١1 .ةئنلل

 ىعلضصق /ناكو_.اككللاما , ىنبا ىلع .ناكو : نافش قنا .ننب. ناتس هةكلطظ

 لاق «ءديعس ىب هللا 5 ديبع 3 <« ثراخل ىنب 17 وريع نبا

 للم ديك نع ةورنع قع, ابشع اك لف !(مفتس ءاجربلاك مبا

 لوس ءانبألا نم وفن ىلأ لسيرأت لق لسولاب معامص هللا لوسر مبراح

 ةابس لقا الاجر اودجنتسي نا عرمأو هولواجج نا يلا بتكوو

 مودجاني 4 نأ رفنلا * ككلوا ىلا لكيرأو نييقوي ويحلم نع

 جقلغأو ناصقن ىف ءاونعطو ةّدترما لبس تععطقناو كلذ اولعقف

 لبقو معلص هللا ليسر ةايح ىف دوسألا بيصذ جسفنا ىف اولغتشاو

 منو لسولاب /ةمابشاو ةمايسمو ةكيلط ظلو ةليلب وا مهيب هتاثو

 نع َبّذلاو لجو وع هللا رما نع عجولا نم هيف ناك ام هلغشي

 ا ل و اووربقا لا سنتا نيبو تكف هيلو
 ميلظ ىنذو عالكلا ىذ ىلأ هللا دبع نب ريرج ثعبو ىرخاطسالا

 ل هن سنو دوز 5 0 هللا دبع ىب عرقألا ثعبو

 دايز ثععبو للا ند ةمانك هلا نايح نب .تاوف كثعبو

 ىب ناتربؤلاو مصاع ىب سيق ىلا 0 را ىشيبقلا ةلطتحتتاكل

 ىمراحلا عيكوو ىربنعلا ةربس ىلا ليبخرش نب لصلص ثعبو ردب
 نم ىجافخلا نب ورع ىلو ىرماعلا 7 بوجحملا نب ورع 0ىاو

 1117 6 14-11 1627 نع فيسل ©: 1٠١ 5 نأ ىلعملا ءاتتق طاتزا5

 همعمت5و ©«00. 1ع10.) أ 111 بأ.

 ه) (000. نب. 6) 000. دبع. 2 6002 تئقسبلا 2

 ناوغلا. ©) 000. اونعظو. ر/) 000. تابشاو. م) (000. ىلا. 2) 04

 ىلا. 1طد 820زةق, عم0. آبنعت0. 3. عبكو: 0216[: فيس ركذو

 ليبحرش نب لصلص عم ىمرادلا اعيكو تعب معلص ىنلا نأ اضيأ
1 2 0006 7 
 دترأ نم ىلع اونواعتيل بوجاكا نب ورمع ىلأ, 66 5. ١” نب ناوفص



 ١ ذخنس بكب

 اقيلخل دبا .ناك.ناو .هلبق نم ,ةينبا :ةرامأ ف اولاق كقل هقراما

 ىنيذلا هللا نعل لاقو ةظماسأ 0 اوذفنأف اهل ىبزخ هذاو ظرامالل

 5 فرجلاب برضف ةماسأ بخ دجاسم عئايبنا «روبق نودكَتي

 لوسر َنَقَتو سانلا لهقو ةحيلط مجنو ركسعلا ىف سانلا ًاشناو

 ةهللا ىفوت ىنح مرخا جهلوأ نورظني رمالا منتسي ملف معلص هللا

 أمد لوقي ىوبع. نب ىرسلا شا بنتك « معلص هيبذ لجو رع

 هويغس طم لق عى فيس قفا ميمتل ميكارفاا د ل

 نب نيهضشلا] و ع تدسلا دجام نا نع بوقعي هبا كيبع نبأ

 عقو لاقف كليوُخ نب ةحيلط رما نع هتلأس لاق ىدسألا رماع

 ٠ ىلع بلغ دق ةمليسم نأ انغلب رث معلص ىبنلا عجوب ربخل انب

 اليلق الا ثبلي ملف ىميلا ىلع .بلغ دق .دوسألا :ناو ةماميلا

 /فتكتساو ماوعلا هعبتاو ءاريمسب ركسعو ةوينلا ةكلط ىذا ىتح

 ةعداوملا ىلا وعدي معلص ىبنلا ىلا هيخا نب 0لابح كثعبو هرعا
 كقتل لامقف ,نوتلا»وذ , هينا اىذلا نا لابح لو هربخ وبختو

 15 كلنق معلص هبعلا لاقف دليبخ ىبأ انأ لايحا ناقف المر اق

 أن لاق كيعس نب هللا 7 ديبع لطتوبحو ««ةداهشلا هل هللا

 نع ديبع ىب «ديعس انثدحو لاق فيس أم لاق بوقعي ىم

 مربح .معاص ئينلا ىلا بتك نم الا نإ للعلا يجب ادا

 6) 00 اروبق. 65) 04 فراب, 1 5 : 2113 03 ةاتطوء. <) 0 0 :

 بعش. (42) 0 ىميتلاو 710. ىاتم22 )1ر1. 1م - 2) 600م

 دعس يرث 000. فيكتساو.  ج) 000. لابخ, 560 20+ لاَبْخ

 5ععا120101173 1410. 5. 7. ليحح 5أ نبا دليبخ نب 0000 نب لابح

 دليوخ ىنب ةكجلط ىخار هدأ 1861401. 94, 2 هغ ةصص. م. /2)

 ديع. 2) 000. ثيردح. 46) 000. هدم., 710. 1طن 353]830 4



 اولا 2-6

 عمس نم بولق ىسيو بيجاعألا غيري ناكو ه اًدابعش اًنهاك نسألا

 تناك كو 5 ع نابحح فهك نم جرخ نأ جرخ ام لوا ناكو هقطنم

 اهب اوبتوف نارجت هودعأوو محذم هتبتاكف أشنو كلو اهبو ةرآد

 هولونأو صاعلا ىب كيعس نب دكلاخو 0 نسب ورع اوجرخأو

 وو كيسم نب هرج لعب كوع كبطا؛ قب. سيق. بكوو ا مهلونم 5

 نأ نارجتب 2خلهبع ٌبَّشني * ملف ههلونم لونو هالجأت دام ىلع

 هلعف نم معلص ىبنلا ىلا كلذب بتكو اهذخأت ءاعنص ىلا راس

 نب ةورف لبق نم هنع هب عقو ويخ لوا ناكو ءاعنص هلوزنو

 اوناكف يحذم نم مالسالا ىلع مث نم ةورفب فحلو كيسم

 :معم نكي رل هّنال هيلا لسري رثو دوسألا هبناكي رلو ةةيسحألاب »
 لق هللا مديبع اس «نميلا كلم هل ءافصو هبغاشي 5

 ال01 ىب ةحلط, انا لقا تفيس ىتذنح لاق .بوقعي. نع: ربحا
 بوض دق معلص ىبنلا ناك 00ج نبا وع ةاعر كاع الع

 دوسمألاو ةيليسم علخو دللا ليسر عجول .ٌبتتسي ملف ةماقلا كي

 0 جوخ هلم ىتح زماسأ ريمأت ىف نوقفانملا رتكا كفو 5

 ناشلا نم كلذل عاّدصلا نم هسأر اًبصع سانلا ىلع معدص

 اميف ةحرابلا تير نأ لاقف خشتاع تيب ىف اعأر ابورل هراسشننأو

 امهتخفنف امهتعكف بهذ نم نيراوس ىدضع ىف نأ مئانلا ىري

 نييلا بحاصو ةماميلا بحاص قيقا نيذع ايهتلواف اراطف

 ىف اولاق نال ىرعلو ةماسأ ةرامآ ىف نولوقي اًماوقا نا ىنغلب دقو م

 2( ]زلنا كك 211 161 2 !قيعشم: ١ 2) 70. .ع(] 2ع 11و 01“

 6) 00 الونم. 2) 2000. اهيلع تبتس. 6) 000. افصوو.

 /) 000. دبع.
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 ١١ زخنس ناله

 هلأ قيس: عجول هلل: لوسي« لو :ةيهوم .نا يحامعلتعا يل
 ريسلا هب لككتف مامتلا ةّحح ىصق ام دعب ةنيدملا ىلا معلص

 ٌئطوي قا هرمأو كبز نب ةماسُأ خيلع ورمأو اًنعب سانلا ىلع برضو

 نوقفانملا لاقف ئدرالب ضرألا مأشلا فراَشَم نم تلا «لبآ نم*

 جلا الكشتات ها يفت ىبنلا: غيلع كو كلذ ْق

 اًقيلخ ناك ناو لبق نم هيبا ىف متلق دقل هيف متلق ناو ةرامالاب

 دق ىبنلا نأ معلص ةىبنلاب ريسلا لّذكتب رابخألا راطف اسهل

 امنهنع بخل :ءاجنو . ةماميلاب .ةيليهتو نميلاب: نوسألا 'بتونف نشا
 ىبنلا قاقأ ام دعب دسا دالب ىف ةكيلط بثو رق معاض ىنلل

 0 “«هيف عت هللا هضبق ىنذلا هعجو مركملا ىف ىكتشا رق معلص

 ماشه اسس لاق فيس آد لق بوقعي ىع آمد لق ءديعس ىبا اند

 هافوت ىلا هعجو معلص هللا لوسر ىتشا لق هيبا ىع ةويع ىبا

 معلص هللا ليسر ىحب ىتقاولا لقو «مرحملا بقع ىف هب هللا
 لق .ءنليعس» ىلا .هينع اسد, كردص نمااطيعبا نينلسلا ١0١

 6 فليزي (ىب ريشسفلا ابنا لقاح لبلوغ سلاله لا ل ا

 رو ب ةاكافلا نع « ىنيتكلا يوغا 4 ولج ةورع نع يخانلا

 نوميلاب مالسالا ىف تناك ةدر 1 نأ لك ايبا نع . شليحلا .ئبا

 /ةلهبع رامكخلا ىذ ىدي ىلع معلص هللا ليسر دهع ىلع تناك
 ناك 2 عادولا دعب مخ محذم ةماع ىف دوسألا وهو بعك نبا

 ©6) 0 لبارم 5: م5004 6-03 6) (000. ىنلا.

 17106 اتم !لموار فلن " 12): 60017 تيس 018 000 نع. ه) 000

 ىنيعدلا , 560 600. هاتاأ ذ من0 د. 110. ]ة8ع0غ 11 هدءر 19. ر/ك) هدد

 140/1 ه81/: ||" , 1 ه6 2 هع ةطلتل



 )نا ١١ ذنس

 كح ةايسملا اهكح هل هتكح ىف هباكا معلص هللا لوسر

 لق امب متايأ هتيصوو هكسانم غالبلا ةّححو مايتلا ةّححو عادولا

 هللا ليسر نا مث اهيف عب اهبطخ هلأ دتبطخ ىف لبق ثركذ

 0 ا لافتا ولا قولا لطم

 هلل ىذ «نم ىقب* ام اهب ماقاث :جلمل ىذ ةيقب ىف ةنيدملاب 5

 ةرشع ىدحا ةنس تلخد مث

 اهيف تناك ىتلا ثادحالا ركذ

 اًقعب سانلا ىلع || نس نم مركاملا ف برض رث رفعج هبا لاق

 ةقراحح ند كير نب ةماسأ هالرم نباو هالوم هيلع َرْمْأو مأشلا ىلإ

 5 قاحسا ىب كم ىع ةيلس آس ا ا امييف هرمأو
 3ع

 ىطوي ن ءرأ ةعببر 000 و خا

 ىدثبا كلذ ىلع سانلا انيبف نولوالا نووجاهملا ةماسا عم تك

 نم كب دارا ام ىلا اهيف لجو وسع هللا خضبق هلأ. 6 داوكش دن معلص 5

 «« لوالا عببر رهش 4لوأ ىف وأ رغص نم نيقب لايل ىف هتماركو مقر

 لاق بوقعي ىمع ىقلح لاق ىرعز لا ءديعس ىب هللا كيبع اس

 كيعس نب هللا دبع ان لاق ريع ىب /فيس آل لق ميعابا اس

 لوم نينح نب ىديبع نع قراصنالا عملا نب تبات نبا

 ه) 000. قاب. 2) 110. ظتدءطب ؟مبءدص © 2 ه) 8ل5ءط. 111, 3 2

 هوكشب. ) 000. هرم. م) 110. ةان13 آو 3 2 طز ©00. كعس و

 انك ةدعمزات5 21161. رمك) (000. فسوي. مى) ذزع 600. ط. 1.ز 001.

 51012 !بفور 2 6[ 27 ءأل دنقل 0



 0-5 زيوس

 ىبا اع «“ افرعش نيرشع معلص 00. ىذلا بيشلا نكي 2

 «. كامس 0 ةملس نب ةاهج اهي ]الف 0 كير اتاك ىنثملا

 اندأ 4< نهاطغ هنهد اذا ناكو 8 هسأر قوفم ىف تارعش الا :بيشلا

 5 نب مالس اسس لاق ىدهم ىسب ناجولا كبَع اين لاق ىنثُما نبأ

 جوز تلخد لاق بقوم ىب هللا دبع نب نامثع نع عيطم ىلا

 يرضخ هللا ليسر رعش نم اًرعش انيلا تجرخأت ءمعلص ىبنلا

 با آند لق ىطساولا ىدركلا ىب رباج نبا اس «متكلاو ءانخلاب

 نع عماج ىب ناليَغ نع 8 ةرمح نب كاكضلا اس لاق نايفس

 ه٠ بضخي معلض .هللا ليسو غاكا! لاق ةتمر .ثا: قع .طبلقل ىب ذل

 نأ نم كشلا «هيبكنم وأ هيغتك هعش غلبي ناكو منتكلاو ءانآلاب

 نع ىحهم ىب ناجولا قي ا امد لاق ىنتملا ىبا اثنا 1 نايفس

 ما نع دماجم نع ججن ىنأ نبأ نع 6 عفان ىبا ىنعي ميعاربأ

 8 عبرأ رداغض هلو هللا لهسر تيار تلاق ىناه

 ا: معلص هللا لوسر ضرم ودب نع ربخل ركذ
 هسفن هيلا تيعت امل كلذ ليبق هنم نارام ديه نفك ىلا

 حتقلاو هللآ 4 ءاج اَذأ /لجو رع هللا ليقي رفعج هبا لاق «معلص

 كبر دمحب جِبَسَف اجو هللأ نيد ىف نولخدي سائلا الا

 بلع زوجا نكوراقل ليعيوكق ىضم دق ء«اًباوت نك هنا هرفغتساو

 ©) 2[ع3م6 برحح بر انأ 20013 53:0 1. 83 7. 5) 0'53 م50 6:

 نعدلا نعارأو نفد اذار“ تمرد 14 ما 2. 2 5س

 1 4 5 1. 84 7. ء5أ خملس ما. 4) (200. ةجر 710. 70ه:ء1/هطؤ1/ب برو. هه 83
 3 عفار : 59:0 2185225 00: عل 1601. 1160 7/5. 1-3,



 انكر كي

 ال ما بضخي ناك لهو معلص هعش ةفص ركذ

 ا  ز بوح آس لق فاعف نب ذاعم اس لاق ىتثملا ىبا ىنتدح

 لع نم طق لجر نم تي امو ناعم لق 5 ىسوم هبا لق لاق. نامتع

 هل تلقف هرسب نب هللا دبع ىلع انلخد لق ءهيلع هلضفا مآشلا

 عضوف ]لق ناك اً معلص هللا لوسر تيارا قاحضا نيب نمو
 نبا اس 6« ضيبا رعش هتقفنع ىف ناك لاقو هتقفتع ىلع هدي

 نع قاحسا ىبأ نع هريس آس لاق :دواد وأ امك لاق ىنتثملا

 ّلثم ليق ءاضيب هتقفنع معلص هللا ليسر تيار لاق ةفيحج ىبا

 ىتحح «.اهشيرأو لبنلا ىربأ لاق ةفيخ# ابآ اي فتموي تنا نم

 0 21 للك ىيرخل اش لاق »تراث - نب :نلاخ ايد 'لاق- ئنتملا* نناندم

 هللا 6 ليسرب قشمشوابت سنأ لاقثف لاق هللا لوسر بصضخا سنا

 «ءانخلاب ريع بضخو متكلاو ءانخاب ركب هبا بضخ ىنلآو بيشلا

 0” لح نع ١ ني قداح اذا لوا: اس لاق“ قغملا_نببا: آه

 الا بيشلا نم ري مث لاق معلص هللا ليسر بضخ له سنا

 هتيح مّدقم ىف ءاضيب ةرعش نيرشع وأ ةرشع /عست' نم نوكأ 5

 ا اكلك لاق وع قيشو؛ لسدألا ليقف :اينيشلاب ”نشي' هاهنا لاق

 اسس  ««ءاتحلاب رع بضخو متكلاو ءانخاب ركب وبا بضخ نكلو

 لاق سنا نع كيج آس لاق ناعم ىب ناعم آس لاق ىنثملا ىبا

 ه) ©04. ريرج. 718. 28: ه1- 207, و3, 18. )5  1. ©« ماةع66
 ىنتملا نبأ و 1710. 727. 7707-21. , 8, 105 (انط1, 710. 140:71 261/: "خيب

 هكا 7 020 نجا 1. نيح).': 2) 00 رش 5105041 0

 هغ 80وءطقنش ه0. 1عط] 11, 51 1. 4 2 طر, ه0. اتا. 17, اهل' 1.

 4) ةلعممع ةيواعم نسبر 710: 520: 1. قيد: ١ ءهغب11هوان25 الو 116٠

 6) 00. لوسر. رك) (000. ةعست.



 ! خند )نك

 تاكل امو تلق لق اهتزمعف زتاكل ىلع 5 ىيببصا «ئيعضو مث هرهظ

 شب اند الق ىقملا نيا ان ..كديفتك هلع ني نكتا

 ةرضن ىنأ نع © ئقرودلا ليقع وبا امد لق مثيهلا وبا اضولا نبا

 قلص قفل مينا هلا ضاق ىع يرختلا ليس ا
 5 © انوشان يعصي تا لاق

 معلص هدوجو هنعاكش ركذ

 لاق سنا ىع تيباث :ىع كقاو نب بامح اس لاق ىثملا ىبا انت

 م انف توصلا مك ةنيدملا لها فلكنتا ةنيدملاب عوف نك دقل

 هيلع ام ةحلط ىسأل ىرع سرف ىلع معلص هللا لوسر اوقلت سلق

 لعجت لاق توصلا ىلا ِهقّيس ناك ىقو لق فيسلا هيلعو جسم

 ابا اب لاق مث نيترم اوعارت ىل اوعارت و ىل سانلا اهيا اب لويقي

 سرف هقبس اف خأطبي سرفلا ناك دقو اركب هنحجو ةحلط

 لاق ىئدهم ىب :ناجرلا دبع اس لاق ىنثملا ىبا اس ««كلذ دعب

 رو معلص هللا لوسر .ناك لاق سنا نع تيباث ىع كيز نب دامح ايد

 © ركبل هناو لاق وا اركب هاندجو لاق فيسلا هقنع

 ©) ]آ)]. تعفو. 5) 102]., 53:1 ع( 7. ىعباصأ. 6) 53:0 أ

 2و0. لنع عيمتجام. 10]. (ةصاان»ت 72566 تاعيتجكم تارعش.

 2) 1عءعاع 5زع آل]., .١10 1ط>6 15-1 215تةصأ هأثر 173. ورحل,

 ©) 000. كعس. ر/ك) 0600. ناك. مى) 000., 14 ”** هن 8[هداتس

 "7و: اء + رفع 81 ةلجنق تاز (52:0 12 72: كلز.. 2 292 71 2 ا

 نل. /) (00. اطين.
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 ك٠ 1+ خنس

 ليسر نأ كلام نب سنا نع ركذي ناجرلا دبع ىنأ نب ةعيبر
 اوشع ةنيدئابو ارشع ةكمب ماتاف نيعبرا سأر ىلع ثعب معلص هللا

 ءاضيب ةرعال نورشع هديتكو ةسأر ىف سيل نيتس سأر ىلع ىفودو

 نكي رو ريصقلا الو نئابلا ليوطلاب معاص هللا ليسر نكي رو
 « طبسلا الو طّطقلا دعَجلاب نكي فو مدآلا الو فهُمألا ضيِيألاب ة

 لق ىرْيرَجلا نع نوراع ناب قيزي اس « ثلا نبا يقدح

 نك فيك ثلق معن لق هتيارا ثلقو لق ىريغ معلص هللا لوسر
 © اًَدصقم اًكيلم ضيبا ناك لق هتقص

 ملل افا دق هنا تاكل 0
 نب ءةرزع اس لق ةدلكم ىب كاكضلا اند لق ىثملا ىبا اس

 معلص هللا ليسر ىل لاق لاق حيز وبا آس لاق مدلك امم للك كلت

 /تيسف لاق ةرهظ نع فشكو ىرهظ مسما ىتم ندا كيز ابا اب

 ىأر دحا ىقب ام لاقف تيبلاب فوطي ليفطلا ىنا

 511212 !)هور 2 ءغ 20-آ]لطحط2ط1 لأدنعالا نازيم لل ١ هه1 66 ا تل

 ربكز 12 هىلتسع ]ما 25عام ةامط و طلو 7ءدنطل]ق 0 ععاتتتلأ : يف ريكز وبا

 ىندملا سيق ن0 نو يح 12 م12ععع0. ىذلاو 1 4

 هع, م1021115:6» 12غعغ ىئدملا. - 5ءو. 230100 52غ 22114

 21هدا]1 ص ا, 11 هع 8نءاقنتث 60. زكقعاتا 11, ثوم, 60. 81. 197, اه“

 ©) 5ءو. طدل0160 ةما10 5350 4. 8ه 7. ءغ 8[هواتنطس الو ||". 2) 12

 5584 +2 522: 200. ىلناخم ء) ورع“ 56عاتغا15 511522 5320و

 ءمآ1. 'طةسمت0طقر عل. 8ات1. ةصص1 2292, 11و امهر 20ه. 2) 000. ايلغ.

 5 0 نب ءابلع 105 67182]: "*ب., 3. 26) 0 ديزي.

 5مءعاهتاتك, ان م26عغ رع 1اط٠صم ”1-]21121]0 (1)]) ©«00. 322 (1) 1. 96 3.
 ء«6( 14 ةياغلا ىسا 7, 7.8 بطخا نب ورع كيز وبا. 5ععاتط لان 0*2

 *11535 ءدصلعسم 2016ه معسم 2عءءمأأ 2 تمر وبا زن“ ) 1و 0

 ع6 1101. ثكاسي.



 5 مدس 3 ان

 ئدوعسملا :نعمع ندع .نا بأ ىقاححاا لت تلا نيل ىدط

 ليوطلاب سيئ ملص هللا يسر ناك لق بلاط قنا نب ىلع نع

 أقكت ىشم اذا ةبرسملا ليوط 175 هدهجو برشم نيا

 « معلص هلتم هدعب الو هلبق رأ مش ببص نم ا امثاك اًعفكت

 نشب عيج اس لق قيبوتلا نحل وبا انك لق نقلا نبأ 55

 م راصنالا نم لجي ندع ناومع ىسب هلأ لكيع 0 5 ا

 هل لاقف معلص هللا ليسر تنعَت ل تععنا لاقف هفيس « ةلامكب

 رعشلا طبس ©« ٍمعتأ ةريح اًيبْشم نوللا ضيبا هللا ليسر ناك ىلع

 هقنع ناك رو «زذ ةيحكللا ترك نيدكلا زي ةبرسملا قيقد

 رث بربضقلاك كج كر ل ناك ةضف فيربا

 15 ىشم اذا مدقلاو كلبا ىتسش ا 0 الو مدطبا ىف نكي

 الو زجاعلا الو ليوطلاب الو ريصقلب سيل اعيمج نفتلا تغفتنلا

 رن كسملا نم بيطا هقرع جيرلو هلوللا ههجو ىف قرعلا ناك ميئللا
 ىويكت امد لاق ىمدقلملا نبا اس « معلص هلثم هدعب الو هلبق رأ ر

 , تعمس لق و ريك وبا هل لاقي ىذلا سيق نب لمح با

 255 0 نيللا : 910. شذ م0 6) 00 ىرهزلا.

 1710. 768. 1-1107: 7 ١ ه 530 لئابكح . 2) 536 0

 نيعلا. © 060. هذ. . ري) 538:0 ةئطي. ىع) 000. نيكذو 710



 أربح 0-7

 6 لات ديف سك# معلص هللا لوسإلا ناك . ليقي: الوحم تغمس لق

 هللا هبهذا ىقو اموي حبصأف داكم للا لوس تكف نضبك لو

 © لجو زع

 معلص هللا ليسر ءامعا ركذ

 ناكل نبا نك قدع ىا [قيلاءاش لقا ىنتملا "نب. كبح .ىكدحو

 3 نا ينبع ا ىلكو رمي ىجإ رع نع قدوعتمملا١ ىعي

 انظفح ام اهنم ءامسأ هسفن معلص هللا ليسر انل ىهس لاق 5 ىبوم

 < كلملاو ةجتلا ىبنو رادو ءىققلاو «دجاو سمح انا لق

 ل ب ميهاوبأ آد لاق كءاد وبا اس لاق ىنتملا ىببا ىتدح

 نع معطم نسب ريبج نب دمح قربخا لق ىرهزلا نع دعس
 لجاو كيم انأ ءاهسأ ىل نا معلص هللا ليسر ىل لق لق هيبا

 ّدحا هدعب سيل ىذلا بقاعلاو ىرهزلا لق ىحام لاو بقاعلاو
 ا ل نقلا نيالسا ب كوفكلا هلي ءللانوحع ىحلا ىحلماو

 ىرعزلا ىنثدح لق ءنيسح نب نايفس ان لق 2 نورا نب ديزي

 معلص هللا لوسر لق لق ديبا نع معطم نب ريبج نب دم نع
 سانلا رشح ىذلا رشاحلاو بقاعلاو ىحاملاو لحاو سيح“ انا

 © ءايبنالا رخآ لق بقاعلا ام نايفس تلأسف كيزي لاق /ىمدق ىلع

 ه) 5ذع 820 © 20«. : «00. ليثامت هيف هس. 82) 3[هذاتننص 57 1
 200. ىرعشالا. 214 #8 يفتقملاو. 4) 000. همم. نوراه. ) 3[هداتدم
 7و اامو 18 ةنييع. 1012621-40 ,لادتعالا ناويم 1, ها 2016و

 نع ىورب ... روهشم نقودص ىططساأولا ليحت بأ نيسح ىب نابيفس

 نوراغ ند كديزيو .... ةبعش دنعو ... نعو ذيك برطضم ىوغولا.

 ري) دذع ن10011ع 80ءاطقتأ ه0. 1ءاطا1 11, قر 2112 ع0 ىمدق

 12 ع0. ظاتل. 17,16.



 ١] نس ابرحب

 و 5
 © اجمل ىب ةدبنمل ناك ردب

 معلص هحامو هيسف ءامعا ركذ

 5 لق رع ىب نديم اب لاق دعس نوبات تف لاق ثراشللا ىهتدح

 5نب ديعس أ نب ناورم نع ةربس نأ نب هللا دبع نب ركب وبا
 ككل عاقنمف ىنب جالس نم معلص هللا ليسر باصأ لاق ىلعملا

 © عبت نم ءارفصلا يدق ءارغص سوقو ءاضيبلا

 ؛أس لاق ريع نب دمح* اذ لق دعس نبا اس لق ثراأل ىنقدح

 نب كيعس ىأ نب ناورم نع ةربس ىأ نب هللا دبع نب ركب وبا
 نيعرد عاقنيق ىنب حالس نم معلص هللا ليسر باصا لاق ىّبعملا

 ثرابمل ىكتح ««ةضف اهل لاقي عردو هةيدعسلا اهل لاقي عرد

 نسب ىدوم ىنتدح لاق رمع نب كةيحن اد لق ىعس باي امق لاق

 ؛!5 ىلع تيار لق ةيلسم نب لمح نع دويح نب رفعج نع رع

 خضنف معردو لوضفلا تاذ هعرد نيعوف دلك موس معلص هللا ليسو

 © ةيدعسلاو لوضفلا تاذ. نيعرد. 4ربيخ موي هيلع تيارو

 معلص كسرت ركذ

 اد لق دايز نب باتع آد لق دعس ىبا اس لق ثراحلا ىثدح

 20 ,باج نب ديزد ىب ناكرلا دبع آد لاق كرابملا نب هللا دبع

 2) (000. اذ. 000(.)65. دينملا. 2 . 51عطقع ع طمم»> 53:0.

 خيدغصلا , 14 خيدعصلا , ©ر#1 , ق1. ع( 11زةتطعاكتأ ه0زتنتت 03114

 011001 نتا 4 ) آ1]ة:ءاد1 ءا 21017. نينح



 امك صم

 معلص هللا لوسر مكانم ءامما ركذ
 لق ربح نب“ ىبح# آن“ لق :دعس -ننبا اس لق ثراخل ىنقدح

 ةبثع ىلو نم هللا دبع نب ميعاربا نع ىبج نب ءيكر ىنتّدح
 مزمرو ةةوجع اعبس «معلص هللا ليسر حتانم تناك لق ناوزَع ىبا

 مس كت تت 52 0

 أس لاق ثراخل ىتتدح ««فارطاو لالطأو «ذسروو ةكربو ايقسو ة

 ىب دابع نع ناك 0 بأ ىتلح للريح لاقل ناحل نبأ

 هللا 6 ليسو عانم* تناك لاق سابع ىبأ نع خم ركع نع روصنم

 ندع سن جد هع 6

 © نميأ مأ / نبأ ىعاعرب * حئانم رنعأ عبس معلص

 معلص هللا لوسر فويس ءاممأ ركذ

 أمد لاق رمع نب نيك اذ لقت ىعس بأ امك لآق ثرامخلا ىنتدح 0

 كيبعس ىلا ىب ناووم نع 0 نأ ىب هللا ديع نب رحب وبا

 ىنو اًعيَسَو ءاراتنب, يحي. افيسو ءايعلق' انغيس فايسا ةتنلتق

 نم اههداصا * توسرو مّلُكملا * كلذ كعب هدنع ناكو 7 فتكلا

 2) 52:0: 00 منغلا نم | ك) 112 5:0 ءاالف زا 77 6060

 لف ركع م ءاعرت كالو محو نك ملا 3 فرج 6) لاق 520 ف 14: 0

 ةسورو 1011 خشرو“ 9) 516 52:0: 600 نب قايح. 200

 ليسرل , 01 مكانم رك) تنص ه0ه0. معاك 14 1.1., 051 ىمأ نهاعري

 - 1ة1[هردعم جتاتاعدم 21105: 530, 101]ة:طءاعتر, د1. 111, لو + أ

 011472 1. 196 1. 1215 نعحاعرت (013 نبأ). ى) ط1زةنطعاك1 11, امم

 1.8 25 6:6 فاقلا مضب. ) 4 غشا 15131:-1آ11, كن نيل
 2) لاق 5270و, ظتوعط» ةث 21110116: مهسرو مورا. 2 000

 ىساقلا , 0127 1. 288 7.١ ءهأ ]101321 ك1 سلغفلا ه6 516 11531156©7117 و
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 | خس ابد

 «ايرلاو ةريسيلاو موغبلاو ةيدعسلاو سيرعلاو ءارمسلاو «ءاندل

 لق ريع نياومح هاد لق د نبا آس لق ثراكلا_ىتدح

 لق ةملس ما لوم ناهّْبَت نع هيبا نع دمحم نب نورا ىنثّدح

 تيل داب ىبللا .دلا سر عم ,افشيعا ناك ليت ةيلسا ل
 ةىلع اهقرف سلق ناك ةباغلاب اقل هللا ليسل تناك انشيع رثكا

 انئش اميف ةاهنم انكو سيرعلا .ىحدحت ةكاقل اهيف تناكق. دئاسن

 نكت م ةريزغ ءارهسلا يدث ةحقل ةشئاعل تناكو ىبللا .نم

 0 ةيناوجلا ةيحانب يم ملا حاقللا 4 نهيعار برقف ه0 ىتكقلك

 رزغأ ءدتحقل دجوتف * نابلكتف امهب ىتونف انئايبا ىلع 6

 ؛0 ىبأ امد لاق ثرامللا ىنتدح  ««رتكا وا امهنبل لتمب مامهنم

 نع. وريبج ىب .مالسلاا دبع آس لاق ريع نب ,دمحم [ لق نعش

 رذكجلا ىذب نيكن مئاقل #معلص هللا لوسل تناك لق هيبا
 : 2 ا

 ليسرأ 2 ةرهم جدت ةدكقل انيلا بووي اهنبل ناكذ ءامكلاب نوكتو

 كتاكو.: ةزيزخ :نبناكو: .ليقح .ىب معن نم. ةدابع ىب قعس |

 5 ةدرب تناكو رماع ىنب نم طبنلا قوسب ايهعاتبا ءارقشلاو ايرسلا
 لك نهنبلب ديلا سابو بلك ءانخلو ةريسيلاو سيرعلاو ءارهسلاو

 © دولتقف راسي دهس معلص ىبذلل مالغ اهيف ناكو ةليل
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 ادم 2

 «لماز نع ةربس ىبا نب هللا دبع نب ركب وبا آنا لق ريع نبا

 ا كاتب لعبا مخاض ىبنلا ىلا وربع نب ةورف ىدعا لق وربع نيا

 ةحح نك هقرصنم فقفنف روفعي : راهو تك 0 اهبحوف ضف

 0 عادولا

 معلص هلباأ ءاهمأ وكذ 5

 لق ريع نب ديحص آد لق ىعس نبا آس لق ثرامخل ىنتدح

 تناك لق هيبا نع ىميتلا ميعاربا نب لمحت نب ىسم ىتدح

 ةثافامتب اهعم ىرخاو ركب وبا اهعاتبا شيرللد ىنب معن نم ءاوصقلا

 مح ةقنعا تاناكف ةئاعبراب * معلص هللا لوسر هنم اهذخأو رد

 ةنيدملا هللا ليسر مدق نيح 5 تناكو اهيلع رجاه ىتلا كو تقفن

 ثرامخل ىنتدح «ءابضعلاو ءاذكلاو ءاوصقلا ىاهمسأ ناكو ةيعابر

 ا ننا ىتاحكل لاكأ رح نست“ محم 5 ل3 عنو كيا "اند

 ءابضعلا اهمسا ناك لق بّيسملا ندا نوعا لاكي درب يصل  اانرعد

 8 عدج اهنذأ فرط ىف ناكو

 معلص هللا لوسر اقل ءامسا ركذ 45

 لق رع نب دمحت ان لق دعس نبا اس لق ثراكلا ىنتدح

 لاق. عفأر ىبا نب هللا دكيبع نب هللا دبع ىب ةيواعم ىكثدح

 ةباغلاب ممقلا اهيلع راغا ىتلا و ددد معلص هللا لوسرل تناك

 معلص ءالأ لوسر لا اهب شيعي ىتلا تناكو ذكاقل ,نورشع قو

 52- ند هد 5 0
 1 تا . 1 .٠ م مل ع .ٍ

 #ر ازغ حاقل أهيف 0-0 نم نيتييظع نينبرقب هلع لكا عدلا حارس 0
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 1 ندب [نر

 3 9ه-3

 تباث ىب ةميوخ هيف هل كهش ىحلا ىباوعالا نم هارنشأ ىذلا

 ليعدس نبأ ا لاق تراخ ىتدح «ب رم ىنب نم ىبارعالا ناكو

 نع ةلهس ىب راع ا م رك نب مي لاق

 ةهل هادعأت فيخللا امو سقوقملا هل هادهأت رازل اماف ا

 اماو بالك ىنب معن نم ضئارف هيلع هباأف ءارجلا ىبا نب دعو

 ”ىرادلا ميغ ىلعأو 4 ىئماذكلا وريع نب ةورق هل هادعأت برظلا

 38 رمهع هيلع ليخت رميح ءاطعأات دروملا ل لافت اسرف هللا لوسول

 ام ع هل ناك هنأ عاضعب معز كلقو «1 عابي هدجوف هللا ليبس

 1 © بوسعيلا هل لاقي سرف ليلا نم تركذ
 معلص هللا لوسر لاغب ءاهمأ وكذ

 ىنلا خاغب 1 تناك لاق دنببأ نع مهعاربأ نب ديحم نب ىدوم

 هل ىدعأو سقوقملا هل اهادعا مالسالا قف 0تيتر ةلغب لوا معلص

 ا: 7ناك ىتح تيقب دق ةلغبلا تناكف ريقع هل لاقي اًراج اهعم

 ديح اذ لاق دعس نبا اند لاق ثرامخل ىنتتكح «« ةيواعم نمز

 نب .ةررف هل اهادعا :لكلد لك ىرعزلا نع رغم ان لق رغ |

 دمحم“ آن لاق ىعس نبا ان لق ثرامل ىنتدح ى«ىماذكلا ورع

 ه) 200101 ع 5506. 85) (000. 200. خبتح ىبا ىبر 01326 8
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 املا ا

 اًملف هلتقب هرمأو ال معلص هللا ليسر ثعبف هب ةيرام تفذق

 ال بجا دنا ىلعل نيبت ىتح فشكت هب ديري امو اًيلع ىار

 نم هيلأ رخو 01-0 ا اولا ع نوكير امه فس

 عانم معلص ماقتعأت ةعبرا مل ٌقبعا اهلها ٌرصاحُم وفو فئاطلا
 © ةركب وبا:

 معلص هللا ٍليسرل بتكي ناك نم ركذ

 00 لك مابحاوب انايحارادلا ببكي ناك ناقع نب: نامثع نا وكذ

 ىمرضحعلا نب ءالعلاو ىيعس نب نابأو ديعس نب كلاخو بلاط ىنا

 بنتك ل باغ اذأ ناكو بعك نب يب هل بنتك نم لوا ليقو

 حرس نأ نب دعس نب هللا دبع هل بتكو تبات نب دكيز مل 0

 1 بتكو. كم مجتف موي مالسالا عجار رث مالسالا نع كار
 1 تا 1

 © ىديسالا ةلظنحو نايفس ضأ نب ةيواعم
 معلص هللا لوسر ليخ ءامسا

 أس لاق ريع نب كيح ايب لق دعس نبا اند لق ثراأل ىنتدح

 سوف لوأ لق هيبأ نع ةمتتح أ نب لهس نب ىيحج نب دمحم دو
 ةرازف ىنب نم لجر نم ةنيدلاب هعاتبأ سرف معلص هللا لوسر هكلم
 هللا لوسر. هامسنف 2 سرضصلا  ىببارعالا دنع همسا ناكو قاوا «رشعب

 ا ا يصل هقحأ هيلع ارعااملوا نك ناكو بكسلا

 ىنتلح جوالم هل لاقي راين نب ةدرب أل سرفو هريغ سوف
 0 لاس لأ 00 لق ىعس ىبا آن لق ثرادخل

 سرفلا وه لاف رجترملا نع ةمتتح ىلا نب لهس نب ىيج نبا

 8 000. اةرشنعب 2) 112:55 س:وميرد عاب 20217111 56 ال8

 2 سوفلا» هز “1 اأقحا.



 1 خمس أ!بمأ

 ةباسن ضعب ناك ةريمض وباو «هلتقف برع مهس هاتأ هللا لوسر عاب

 ناو كلملا ,هبتساتشك . دلو نم سرفلا مج نموت ا

 نب شوهام ىب دهمشيرات ىب سيورمب ىب زريش نب جاو * دهسأ

 + هللا دوسير مسق ىف راسح ىع ناك هنأ عضعب يح ريهمكاب

 د كا جنك ةيدمولاب اًياتك هل بتكو دقتعأو .هعئاقو  لضعب

 3 اناتكلا كلذ 3 ةريهض ىأ ف ةريمض ىب هللا دبع نبا

 مدق اذه هللا دبع نب نيسح مرو دشنت قفار يلوي تلو ىلا

 هينيع ىلع دعضوف 0 هنخأف“ باتكلا كلذ هعمو. ىديلا لع

 [اةيف اك ةاًيبون ركذ اميف ناكو ءراسيو ءرانيد ةثامثلتب هلصوو

 ٠ ىذلا وهو هقتعاف هتاوزغ ضعب ىف معلص هللا لوسر مس ىف عقو

 ثّدح نارهمو ؛هللا لوسر حاقل ىلع اوراغا نيذلا نوينرعلا هلتق

 سقوقملا ناك ءروبام هل لاقي ىصخ هل ناكو .«معلص هللا لوسر نع

 هلأ ىو ةيرام اهادحال لاقي نيتللا نيتيرال عم هيلا هادعا

 ناسحل' معلص..هللالوسر اهيفودذثل كوز حيزيس خالو اهيا
 ,ة تدلوف هيلع لطعملا ىب ناوفص ةيانج ُ ناك امل تبات نبا

 اذهب ثعب سفقوقملا ناكو ناسح 35 ناجرلا كبع هنبا ناسخ

 ايهلصويت معكص هللا ليسرل اهادعا نيقللا نيتيراخل عم ىصخل

 ىنلا هنا ليقو هيلا مالصت ىنقح فيرطلا ىف امهظفحو هيلا

 2) 51غ 1زةيطواككت 11, !نار خ7: «00.:بساتشلو طخ ا
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 ايم ال

 6 كريتشاو دداقتتعا) ماس مالا ناكو+ معلص هللا !ليشسر كيم
 همس ىيف فلتخاو دوسا هنا ليق هتايح معلص هللا لوسر ةمدخ

 زماوص عضعب لاقو عادي همسأ هضعب لو نارهم همسأ عضعب لاقف

 6 سم ايا ىنكي ةاةغسّنأو «« هيقرام نب هيبس* ههمأو سيفلا 3

 البر لعو رداقا ىاكو ةارسلا رد نك نك سورس اا لكففو

 لوسر عم اهلك دعاشملاو اًدخأو اًردب ىهششو سلج اذا معلص هللا
 0 لا ينال رتل | مخ نم ىلصا.. ةظعبالقو بحتلص هللا

 نب هدينرتنا* نب ىودرك ةيسرافلب 0ديبا مساو لق ايسراف هوبأو
 «6تساموي نب راوجاهم ىنب نم ناكنكك نب ردارهم نب رهودا

 ليقو ةكم ىدالوم نم ناك هنا ليق ميكس همساو ةَشبك وباو 0
 عم كهشف هقتعأت معلص هللا لوسر هعاتبأ سود ضرأ ىحلوم نم

 0000 لولا ى ققولت نهاشللاو ااكتتوناا دب هللا لوسر

 ناك نأ .لثيق ةبهيوص ىباو «ةرجاهلا نم | نس باطل نب رع

 دوسألا حابرو « دقنعأت معلص هللا لوسر هارتشاف 00 ىحلوم نم

 لزن معلص هللا ليسر ىلوم ةلاضقو «معلص هللا لوسرل نذأي ناك ؛5

 ةعافل اًدبع ناك معلص هدالا لوسر كوم معّذمو «مأشلا ركُذ اميف

 لون, موي ىوقلا ىداوب لتقف هللا ليسرل هبهوف ىماذجلا كييز نبأ
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 : انس اب

 مقنم ةثلث فقتعأت نب هتروف ربكألا صاعلا نب نيعس ةكّيخأ

 ارحب مههعم عفار وبا دهشو اعيمج ردب مي اولتقو هنم عءابصنا

 لوسر دقتنعأف معلص هللا لوسل هنم هبيصن ديعس نب كلاخ 5-5
 عفار ىبا نب هللا كيبع ئهبلا وخأو عفار همسا ىهبلا هنباو: هللا

 50 كيعس عنب ورع ىو املخ ديلاف ىبا ىب لعل يعلو ناكو

 ةثام هبرصف هللا ليسر لاقف كالوم نم لاقف ئهبلا اعد ةنيدحملا

 طوس ةئام هبرضف هللا لوسر ىهم لاق تينا نم كوم لاقو طوس

 ىلهم هلاقو تينا نم ىلهم هلاس املك كلذ هب ةلعفي لري ملف

 تنأ نم ىلوم هل لق مث طوس ةئامميخ هبرض ىتح هللا ليسر

 ؛نب ىهبلا لق كيعس نب وربع كلملا كبع َلَثَق املف مكالوم لاق

 “ : عفار ىبا
 ديعس نبأ ةجاهم تقارق نيمي اهودع ترو نلت الز" كح

 ؛دودجو هل ثيباط ةرسأ ىلا... .ىمتنيو ًارارم ئيصاغعلا' قنا نبأ وف

 لاقيو ناهبصا ةيرق لما نم هللا دبع هبا هتينكو ئسرافلا ناماسو

 5 ضعب نم عيبف بلك ضعب نم رسادياضأف سميهمارااطاورتق وبا اهلل
 هللا لوسر هناءأن ىدوهيلا بناكف ىرقلا ىداو ةيحانب دوهيلا

 ناملس سرسقلا ةباسن ضعب لو قنع ىتح نوملسملاو معلص
 ةتيفسو 28 ريد هد نب ناشخنوب نب هبام* ههساو روباس روك نم

 ©) نهد. 3103130 4727 !م*ر 2 ؟01. 5) (000. لعفل. ©) 00

 هرم. و. 4) طلوطصتسد طحاطت كانضأ 1262113. (000. 521غ ناخذنوبرب ىام

 هريد هديب, آ4 ةباغلا لسا 11, "6#, 3 50. ىب ناشخنوب نب هبام
 كرهس ب زوريف نب ناذوبهب ىب نالسروم تا 1طد 1130 دن 7عقنه 11و

 110 08 دلايمسد ةدنم نبأ هلاق لوب نبأ دوما سكب دبام

 دوبهب دمسأ ليقو ابسن مل. 106 2020126 دوبهب 103 6201115 14

 170116287 كرعدمب , 2222517



 ٍِظ امام 5

 © لبق امهرابخا ركذ ىضم كقو ,ريضنلا ىنب .نم ىه ليقو

 معلص هللا لوسر ىلاوم ركذ

 اميفإ ربح انركذ كفو سيو نب حاس لاةجاو كاجو جو اقف

 رث ضبق ىتح هعم لزي رثو هقتعأت هللا ليسر ليم نايوتو © ىضم
 هكالكلا قل 85 ةقسا :ىقوت اهنا نكد. .فقو زاد: اهب هلو نمسح لبن

 نارقشو 4مل بقع الو ةلمرسلا نكس ناك لب غضعب لاو 55

 ركذ دقو هرمأ ىف فلتخا ىدع نب مناص همسا ةشبنمخل نم ناكو

 هللا ليسر هترو نارقش لق هنأ © ميبيكلا دوأاد ىب هللا دبع نع

 وف لاقف هبسنو سرفلا نم نارقش هضعب لقو هيبا ىع معلص

 ىف معلص هللا ليسر ديم نارقش بسن ةذوبرهم نب ليح نب ماص

 نب ليبح نسب عحلاص هنأ معز «سرفلا مجت ىلا هبسن نم لوق
 00 ا ا اا نب 00 نب م سَمْشِجرَت 0

 نيبقاهد نم اوناك نأ معزو © ىرهتشر نب مارد ن نب ىلم. نب روريف

 ناجحرلا كبعل نروعش ناك لق هنا ىيبزلا بعصم ىع ركذو ىلا

 لجر © ايوه جوخأل مو أو بقعأ هنأو معلص ى ديغلل هيقوف فوع نبأ 5

 بأ بو عفيورو < ةايقب ةردعبلاب هل ناك هدلو نم ةنودملاب ناك

 ميعاربا 1 عترضعب لاقو لتس كييمأ معلص هلذا لوسر ىلوص عسفأر

 هبهرذ بلاملا ىبع نب سابعلل ناك متضعب لاقف هما ىف اوفلتخاو
 ىيأل عفار يبا ناك هضعب لاقو هللا لوسر هقتعأق معلم هللا لوسرل

 20 ىننركلا , 710. 1 11, 71. 865) 516 «00., 2

 فوبرهم 1710. 7170 رع776827 اه 1. انآ. 2000 ش.دش ردا. 7710.

 216510ءائعع © هدع]رفعء ]رام . . . هبنع 07 77م1 065 708471 ». 388 مل
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 1 م أ نابب

 معلص ئبنلا, را تجرد. .كسفن_ ةةيليغتفلاب اسف نشا 0

 معلص .ىبنلا ّنأ داتسالا - اذه ريغيو .«وتلقا ىف لق ىلقأ تلات
 33 2ع ا 0

 © بالك ىب 2 ساور ىنب نم ةارمأ كيؤي تنب ةرمع يوزن

 معلص ىبنلا بطخ نم وكذ

 بلاط قا تنب يناه ما نهنم اهككني رث رث ءاسنلا نم

 اهنا تركذ اهنال اهجوؤتي رثو معلص هللا لوسر اهبطخ كنه اهمساو
 ةملس نب 4# طرق ىب هرماع تنب ةعابضص* بطخو «كلو تاذ

 اهنبأ ىلآ ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك نب «ريَشُق ىبا

 نأ لاقف اهاتأف ارماتسا ىتح لاقف ةريغملا ىب ماشع ىب ةملس

 :ىتح هل تلق لق هل تلق ام تلاقف كبطخ معلص ّىبنلا

 تكسف عجرف هجوزف عجرأ رماتسي ىبنلا ىو تلاق اهرمانسأ

 انيف بطخو «تربك دق اهنا ربخأ هنا كلذو معلص ىبنلا هنع

 ءابس اهباصأ .ناكو ىربنعلا روعغألا تخا ةماّشب تنب ةيفص ركذ

 !: دجوف بلطملا دبع نب :سابعلا تنب بيبح ما بطخو ءاهلسرأف

 تنب /مةرمج بطخو «ةبيوث امهتعضرا ةعاضرلا نم هاخا سابعلا

 اهب نكي مثلو ءىش اهب ركذ اميف اهوبا لاق ةتراح ىا نب ثراخل

 © تصرب كق اهدجوف عجرف ءىنن

 معلص هللا ليسر ىرارس ركذ
 دب -3 اك 39 20

 90 خيظرفقلا كبير تمنب ةناكيرو « ةيطيقلا ,نوعمش تنب ةيرام كو

 ©) 000. هليقتسا. 65) 000. ساود. هه 14 0*1, 6 221 خعاس

 ريع تعذب. .4) ظرف. 6) 00 ريشفأا. /) 0. ل 14

 نال ار 1710. 8لزإلا هع



 نا

 ادب“ ع نس

 نب ةيحد تخا ةفيلخ تنب «فاوشو ؛ةييدَخ ريغو امريغ

 0001 0 0و ىتتنحا نايبظا تقي :ةيلعلاو « بلكا قيلت
 ليش 210 ليقع قعا تايللا "ني: تيعش امس . لق مكلمل سبع

 بالك نب ركب ىأ ىنب نم ةأرما ةيلاعلا :معلص هللا لوسر جيوزت لاق

 تخا برك ىدعم نب سيق تنب ةةليتقو ءاهقرف مث اهعتف

 نع تتر اهب خدي نا لبق اهنع ىقوتف سيق نب ثعفألا
 ىبلكلا ىبا نع ركذو «ءعيرش كتنب ةمطافو ءاهيخا عم مالسالا

 معلص هللا لوسر اهجوزت كيرش مأ ى رباج تدب ةيوع لق هنا
 0110 و1 القلي نمل ادنم» انهعل ”ناكو :هليق اهنا ناك جوز كعب

 اهقلطف نسم اهدجو معاص ىبنلا اهب لخد املف هب فلقعف

 4 نموهلتف شيرق' ءاسن ىلع لخدت تناكو تملسا دق تناكو

 نب ةريبه نب ليذهلا تنب ةلوخ جوزست هنأ ليقو « مالسالا ىلا

 نبا نع ملص ىنأ نع ىبلكلا نع كلذ ىور ثراخل نب ةصيبق
 ورع نب ىدع ىب ميطخقلا تنب ىليل نأ دانسالا اذهبو 1-0

 : ا 2 ك1 1-0 1 م

 ىبنلا ىلا تلبقا جروخل نى 6 ثراخل نب * رفط نب داوس نبا
 هذه نم لاقف هيكنم ىلع تبرضف سيشلا ةرهظ / لوم وو معلص

 ضرعا كتّمج ميطخل تنب ىليل انأ ميرلا ىرابم ةنبا انا تلق

 2) 000 فارسشنأو. 1710. 1طم 8520: 7عق6ع 117, 91ه, 11017. ءأ

 60472. 2 5)-آ14 مو 21غ ةليتفر 7١ 821. 111و 7*2 5 170211

 ونا1012 خليق. -) 000. 1 عرس. 1710. 81077. عا 0171. 2)

 خوعلتف. ه) 5زع كم0. عع 8آكورج. رز 1؟نداعم1ع10ل © 22. 129. 14 0

 72000 حلوم“ ى) 000. جوز.



 4١د أنبه

 مخلل يبدل لا لاقت كنم' هللاب نوعا :ىتا. ئشفن قب رماتسا را ى

 0 5 5-0 نما رينا لاك اهلحأ ىلأ اهدرو هللا ٌفثاع 0

 نب ليحاَرَش نب دوسألا نب ناعنلا تنب «ءامسأ معلص هللا ليسر

 اهب دجو اهب ليد املف ىدتكلا ةيواعم نب رجح ىب نوجلا

 ةثعب ناعنلا ناك لب لاقيو اهلا ىلا اهدرو اهزهجو اهعتف اًضايب
 اًضيا هنم تناعتسا هيلع تيلخد اًملف هتحرسف هللا لوسر ىلا اهب

 نسل اهل لكن قب ل فيتبا نيسبلا 23 ,لقف يبل لاا

 َبَنْظَأو اهّناو اهقاذ .هللا- ليسر اب اهكيلع ناعنلا ل3. لب تلك هبي

 ةيرماعلاب لعف ام اهب لعفف طق عحْنَت مل اهنا لاقف نمل ىئ

 10 هللا م داقأو ءطق عجانذ من اهنا اهيبأ لوقل ما اهلوقلأ ىردي دي الف

 ىدعاو «ةظيرق ىنب نم دكيز تنب ةناكير هلوسر ىلع للجو رع

 بحاص سقوقملا هل اهادعا ةيطبقلا ةيرام معلص هللا لوسرل

 هللا لوسر جاوزا ءالوهف هللا لوسر نب ميعاربا هل تيلي ةيردنكسالا

 ماشع ركذي مل نمو رفعج وبأ لق ««تايشق تس نهنم معلص

 ,هنم هجوزت هنأ معلص هللا لوسر نع ىور نش ذحم هربخ ىف
 نس و ياسللا 3 ةيناناهج جد ني يي بتيز ءاسنلا

 سي ال كاس ىو ةعصعص نب رماع ىنب

 نسب رمع ىب لاله نىنب فانم كبع ىب ورمع ىب هللا دبع

 نب ثراحلا ىب ليقطلا ىنع هللا ليسر ليبق نناكو ةءّصعص

 هم معلص هللا ليسر دنع ثتيفوت ثراخل نب ةديبع ىخا بلملا

 هجاوزأ نم :تكابح 3 هللا لوسر كمع كمت م هنأ لبقو خذيدملاب

 ه4) 121كم 0010 و2و 7. 1طصب لكما 1ع 1م 2,4, ةطادن#. مين كف

 خميمأا. 6) (000. ءافو.
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 |[ 1 تل

 ليوَّسر نا نمانركذ قاوللا ءاوع ّلكو هللا لوسر اهجوزتف بلطملا

 ءايحا نمو هللا لوسر ىقوت عضوملا اذه ىلا نيجوزت معلص هللا

1 

3 

 نم ةأرما معلص هللا لوسر جوزت مث ءكليوخ سنب ةيجدخ ريغ
 ءافلح اوناكو ةعاثر تننب «ةاشنلا اهل لاقي ةعيبر نب 1 2

 هذه ىمسي عضعب ناكو اهيف فلتخا دقو ةظيرق نم ةعافر ىنبلو

 لقو ةيملسلا نتلصلا ىب ءامساأ تنب ةانس ليقيف اهبسنيو ةانس

 ىنب نم © مارح ىنب نم تلصلا ىب ءامعأ تن ءابس ىك عاضعب

 اهبسنو معلص هللا لوسر اهب لخدي نأ لبق تيفوت اولقو ميلس

 ىب ةثراح نب بيبح ىب نتلصلا تنب ءانس 4 لاقف عضعب

 لوسر جوزست مشا 2«ىملسلا فوع نب /لامس نسب مارح نب لالخ
 ىنبل ءافلح اًضيا اوناكو ةيرافغلا ورمع تنب و ءابنشلا معلص هللا

 ىنب كالهل اهبسن لهج دقو ةيظرق اهنا معزي عاضعبو ةظيرفق

 تامو هيلع تلخد نيح نكرعف ةينانك اهنا اضيا ليقو ةظيرف
 0 تل تاه ام ايتن ناك ول: تلا رهظطت نأ: لبنك ميفاربا

 برع معلص هللا لوسر جوت مق «معلص هللا ليسر اهحرسف هيبلا و

 د0 اهكاقللا لترا غلب بالك نيءركب  ىبلا :ىب "نم وياج, سنب
 هيلع اهبطخ# ىئدعاسلا رق ئراصنالا دّيِسُأ ابا ثعبف 8ةطسبو
 تلاقف رْفكلاب ىهع ةثيدح تناكو معلص ىبنلا ىلع تملق املف

 2) 0هدك 14 طم ةصص. 1, 61 8 كهاسنلاو ذض 1ءالاان اشنلا.

 7) ©0600. اسنر آخ ابنش زد اءاءااتو 5ع 0000. لل ©أ 18 ايسو

 1مم 112ةزده /جهذهم 117, ؟ع#غ, 14 ةباغلا لسأ الر مل, 0001.155 5:

 ها 207 2) (60:اشنالا )١2 6 مارح“ 2/600: اًميياز رك 60

 كامس 1710. 110:72 2817: ميار 6.  ى) 5دذع و10016 14 )"5 ءأ 017

 /) 000. خطسو.



 .٠ خنس امرأ“

 هيلع تيعتأو هيلع هللا معن ىذلل 00 هٌّلجو رع هللا
 نس د 03

 دا لجو رع هللا اًهجوف :ةيآلا ريخآ ىلا كج كيلع كسْمَأ

 انا ليقتو ىبنلا ءاسن ىلع ركفت تناكو ليربج كلذ ىف ثعبو

 ةيفص معلص دللا لوس جوزت مك ءاريفش نكمركأو اينو نكمركا
 :نب ديب نب ةبلعت نب ةَةَيْعَس نب بطْخَأ نب َىَيُْح تدب
 تحت هلبق تناكو ريضتلا نب بيبح قا نب جرزخل نب بعك
 نب بعك نب جرزخلا نب ةثراح نب مكمل نب مكّشم نب مالس
 ىلا نب عيبرلا نب ةنانك اهيلع فلخو اهنع ىفوتو جروخل
 هقنع برض معلص ىبنلا رمأب ةيلسم نب .دمح هلتقف :قيقكلا

 40 ىلع هءادر ىقلا ربيخ ميني ىبسلا معاص ىبنلا حقصت املف اًربص

 كثسيلسأ مالسالا اهيلع ضرع مث ربيخ ميج هّيفص ىناكف ةّيفص

 تنب ةنوميم معلص هللا لوسر يون مث 64 ةنس كلذو اهقنعأف

 هدللا دبع نب ةيبور* نب مهلا نب ريجب نب نوح نب ثراخل
 نب ةدقع ىنب نم 0 ورمع نب ريدع# دنع هلبق كيناكو لالع ىبأ

 ؛!5 كو اعيش هل كلن رل فيقت / ومو ىسق* ىب فوع نب «ةريغ

 لوتس اهجووتق بلطملا تنبع .ىب .سابعلا ةأرسا لطتلا! لا تنشأ
 نبغ :ىنب :ساّبعلا هيأ انهجوو :كضقلا ةريلع 3':فرشج: ععلصا هللا

 2) 1ك01: 53552 6) 512م 81017. ءا ©«00.: 17: 1. 184 ة»
 ةيعشر 12 35]1130 7206 117, 11! ةبعنش , 1 ةداغلا لسا 17و 16

 ةخنعس. 1011411131 11, ه1 2056 يببطخا 123126[: بعك نب ىبكإ ىب

 ىرضنلا ح ووك ف .ىب. 4 000. هدلتصع ذم>ع56 ةبيور نب هللا كبعر
 710 ا 10, 3 1. انآ. (نا1 221 عوج ع+ مرسقل] و 00117 9

 ءاعم. )2  ذاع 000هو13ع 1ك )اه, 5ع0 0ر7, 210177. 211101006 ذوعسم

 ريمع ىب ورمع نبر ءهمل1. 82ءاقلط. ميز مي عغاشجنا ب قزا 60 ةريشعو

 710. 7407في "بيغ, 2. رع) 00 نب سيق.



 ايف اءتؤكتس

 ةبيبح نب رارض ىلا نب ثراخل تنب ةيريوج هعيسيرملا ماع
 ه ةنس هورعع ىوب لعس نب فلطمملا وهو ةهذج ىب كلام ىبا

 سرس نا ىب رفشلا ىذ 6 ناوفص ىب اكلم فادح ل يق

 لوسر ةيفص تناكف اعيش هل كلت رث فلطصملا ىب كلام ىبا

 معلص هللا ليسر تلأسو ماهجوزتو اهقتعأت «عيسيرملا موي معلص هللا 5

 معلص هللا ليسر جوزت مث ءاهل عقتعأت اهموق نم هدي ىف ام فنع
 نب هللا ديبع دنع تناكو برح نب نايفس قا تمذب ةبيبحح مأ

 مْنَع نب ريبك نب ةره نب ةربدص نب رمعي نب و باَتر عن يحب

 اهجوزو . خشب تارجاهم نم تناكو ىسا ىب ماديا نوصأ

 تامو اهنيد ىلع تربصو كثبأذ هعباتت نا اهلواحو اهجوز رضنتف ام

 اهيف ىشاجنلا ىلا معلص هللا ليسر ثعبف ةينارصنلا ىلع اهجوز
 01 ليم حف, نللخ ا اولق اهب مكالوأ -نم- هباصعألا ىشاجنلا' لاف

 لاقيو رانيد ةثاعبرا اهرهمأو لعفف مكيبن نم اهجورف لق صاعلا

 اعنايبا جوز اماف نافع نب نامتع ىلأ معلص هللا ليسر اهبطخ لب

 ىلا اهب ثعبو ىشاجكنلا دنع قاسف اهيف ىشاجكنلا ىلأ ثععب 5

 00000 دع امتع للا ليسو نوزع عت« مقتنع هلا كيو
 ةقراح ىب كيز دنع هلبق كتنناكو ةربص نب رعي ىب باشر نبأ

 لؤنا اهبفو اعيش هل كلت ملف معلص هللا لوسر ىلوم ليحارش نبا

 <) 004. غيسرملا١ 3) ثرثملا ىذا ماعملان5 ذئاع ىب بيبح.

 6 00 رم 2) 163 011001016 1ك )** , اان1ج0 706241115 ىب عفاسم

 ناوفصر 710. 14 ةباغلا ىسأ "و 20.و 4ر 977[1. ما" و 4و ١

 21177 رو "مودم ' فمان ”1125-1. 1,' 1501, 4 هع زر نط ء]ك1 1و 0# .

 © 004. ذصق. ىب. رك) 000. اهجوزو. ى) 4 دايز. 2) 004. اهنع,



 1 زخفس ا١ببأ

 رجاه نا دعب اهيلا عمجو ىينس عبس ةنبأ ىو ىنينس كثلاثب

 ةنبا كو اهنع ىقوتف لاوش ىف ىنينس عسق ةنبا قو ةنيدملا ىأ

 لوسر جوزت مق ءاهريغ أركب معلص هللا لوسر جوزتي رثو ةرشع نامث

 ىَزعلا دبع نب ليقث نب باطل نب رع تنب ةصقح معلص هللا

 ةدنع هلبق تناكو بعك ىب طرق ىب هللا كبع ىب حاير نبأ
 ن0 د

 مهس' ,ىب .ثعس ىب ىحع جا نسيتا ني تاذك سا ا

 اعيش مل لت ماف معلص هللا ليسر عم ارحب دهش ايردب ناكو

 ما معلص هللا لوسر جوزت مق «هريغ ارحب اس ىنب نم دهشي رو
 نب ,هدللا نبع *_ ىباةيغللا !نجا ةيما قا كننب ىتع اهمساو ةمآس

 لوسر عم أرحب كهشو موزخم نب ةرمع نب هللا دبع ىب لاله
 اهنم تاف دحأ موي ةحارج هتباصأت ممقلا سراف ناكو معلص هللا

 بلطملا يع تنب ةريب هماو هعيضرو هللا ليسر ذامع نبا . نقل

 دللا ليسر ربح تام املف 0 ةردو بيزو خياسو رمع هل 6« تدلو

  توهسا هللا ليسر اب ليق املف تاريبكت عسن ةملس ىأ ىلع معلص
 2 3 ته د هع 5

 هلها ىف ءدغآكب ةماس ىلال معاص ئبنلا امدو كلذل الها ناك
 0 هع مس 3

 معلص هللا لوسر نع مك «ر/ بلطملا كبع ىب ةزوي ةخنخبأ ةخملس

 ©) 000 موووسستكل 6) 00 ورمع م ل عرصرجع (0محطت 13+

 2) 00 الربو (51ح ننمواتع 5م:عد عع 7107:7710 111 74, ةلقتتع 2 و

 5ع0:710:, 1, 423, ةصصت زو هلا ذيبظرو: 5ععاتأا15 51132 53

 1. 225 7. 82. مكار 1طد 5820]ة» عمل« 11, منار 1ك ةباغلا ىسأ

 37, هده 21105واع. )  (000. ءفاخخ. رك طنتصع ءممع203203 0

 600115 8 هرمنا 14 )*## ١ ةصضصب



 اال !ٍ ةخنس

 ضعب بهذ ىنح لل تفاقو بابلا كنع تكل اذا ىنح ىلدوفنا

 تلق انتيب ىف ريرس ىلع سلاج هللا لوسرو ثلخدأ رث ىسقت
 نهيف كل هللا كرايف كلها ءاويف تلاقف هرج ىف ىتسلجأت

 حلا نكرل انأو هاما لكي (بحذ الو روزج تركنا !ام. ىتين

 لسري ناك هيف ةدابع نسب دعس انيلا لحسرأ ىتح نيس عسن

 نييح اكن لاق رصن نب نلف ء امم « معلص هللا ليسر ىلا اهب

 كيصلا كبع نب ثراولا كيع عقدخو ثراولا دبع ىب كيصلا

 نع ةورع. قب 'ماشع آس لاق راطعلا نابا امس لق ىلا ىنتتح لاق

 5 ىلا تانيتشتكا كنا ناورم ىب كلما دبع ىلا بتك هنأ انورع

 كلذ نم ابدرق وأ نينس ثلتب ةكم نم معلص هللا ليسر سرت
 نيترم ةشئاع ىأر هللا ليس ناك ةيجدخ ىقوتم ةشئاع مكنو

 نأ هر نيينسأ تيس +ةنتحا فةقفوي : ةشاقاعو كنأرما هذه هل لاقي 5

 ىنب موس 2و خنيدلما مدق امم لاعب خكداعد ىنب معاص هللا ليسر

 تيك ني لع اخ ىلا رخل : عجب

 نب رماع نب نامثع نب ناجرلا دبع لاقيو نامتع وهو ةفاحق ىاد»

 ةرجاهلا لبق اهجوزت ةرم ىب مين نب لعس نب بعك نب ورع

 11 1, ا"ثهم) ذص :ء0دءاتمدع 2 2051152 01765532 ةحوجرأ ىلع اناو

 ىبحاوص ىعشو .



 | ةناس اب“

 ليقت ام لاقف معطملا اهجوز ىلع ليبقأف ىيلع كتبنا ىذلإ كنب

 هللا بهذا كقو ركب وبا 5 لاق كاذ ليقت اهنا لاقف هذه

 لاقو هابأ اهدعو هللا هنتدع نم مسفن ىف «كنناك هلا ةدعلا *

 ةنبا ذئموي قو هحككذأت ءاجن هتعدف هللا ليس ىل ىدا ةلوخ

 هىا تلقف ةدوس .ىلع تلخدف. نيجرخ :رث. 5 تلا «ننس كسب

 كاذ امو تلق ةكربلاو ريل نم كيلع هللا لخدا اذ ام ةدوس

 ىلخدا تددو سيلاقف تلق هيلع ءكبطخ هللا لوسر ىنلسرا تيل

 نع فلختا دق ريبك عيش وهو تلق كلذ هل ىركذاف قا ىلع

 نأ تلق مث ةيلهامل لها ةيحتب هيكل (زتلع ستاك 1 ع

 100 ةدوس هيلع بطخا ىنلسرأ بلطملا دبع عنب هللا دبع نب قل

 اهيعدا لاق كلذ نك تشلاق 0 «ةيبدحاص ليقذ اذ ان 5 8 لاق

 راسو ١* ثم ةدوس ىأ لايقف ب تيبس ١ ىلا

 نيبكافأ 20000 لسسرأ بلطملا ديع ىب هللا دبع

 ءاحن هجورف ءاسن“ «هتعدفق لل هديعدات .لاق معذ نشلاق هكجوزأ نأ

 45 لاقف بارنلا هسأر 8 ىتك لعف خعمز نب دبع جدلا نم اهيا

 جوزنأ نا بارتلا ىسأر ىف ىثحا موي هيفسل ىنا ملسا نأ دعب

 لونف ةئيدملا انمدقف ةشئاع تلاق لاق ةخعمز تنب ةدوس هللا لوسر

 هللا لوسر ءاجت ىسرلاق جروح نب ثراحل ىب ىف جدسلا ركب وبا و تتسع سوقا / 00

 ىنتءاجت ءاسنو راصنالا نم لاجر هيلا عيتجان انتيب لخدف
 3 3 هم ع 5 0 5:

 90 تشو مم ىنتلوناف 7 حجري نيقرع نيب* ةحوجرأ ىف انأو ىمأ

 2 213 ناك ام. 8) 000. هت. 5ءواتاتطص ت1 722 ط1

 ء) 14 ء؛ ط1زةمطءات15 كبطخلاا 42) 14 كتبحاص. ه) 1:8 آ4

 ©00. دوعدات. رك) ةذع ءملععز 8[هواتسم 111, ** (ءمص6 101425 آ<-



 انكم 1

 نتيقوت امل تلق ةشئاع نع بطاح ىب ناجرلا دبع ىبا

 ةأرمأ نفقا نبا يما ندب ١ ميكحلا كمتب علو لا دعو لاك

 نمو لاقف ٍيوزف الا هللا لوسر ىأ كَم كلذو نوعطم نب نامثع

 ةنبا نيلاق ركبلا نف لاق ابيك تثش ناو اكب تشم#*# نا تلاقف

 كتملاق تيتا نمو لاق ركب نأ تنب ةشداع ع هللا فاخ بحا5

 ثنا ام ىلع كتعبقاو كب تنمأ لق سيق نب ةعمز تنب ةدوس
 ركب قا تيب تلخدف تءاجن ىلع امهيركذاف ىبعهناف لق هيلع

 نخفلا 13 اما ١ناموز ما ا :تناقف“ ةقثاع م :نامور : مآ تدجتوف

 هللا ليسر ىنلسرا تلق كاذ امو تلاق ةكربلاو ريل نم مكيلع هللا

 ءاجن تآ هاذ ركب ابأ ىرظنتنا تددو « تلق ةشتاع هيلع بطخا

 ةاةنكربلاو ريكل نم كيلع هللا لخدا اذ ام ركب ابا اب تلاقف ركب وبا

 ب امنا هل حلصت لهو لاق ةشئاع هيلع بطخا هللا لوس, ىنلسرا

 لاقف كلذ هل تلاقف معلص هللا ليسر ىلا تعجرف هيخا ةنبا

 جحلصت كتتنباو كوخا انأو مالسالا قف ىخا هنا هل ليقف هيلا جرا

 عجرا ىتح ىنيرظننا لاقف هل كلذ تركذف ركب بأ 555

 الو ةنبا١ لك  اهركت“ ناك ىخع نب معطملا نأ نامور ما تلاقف

 معطم ىلع ركب با لخدف 4فلخأف طق اعيش دعو ام هللاو

 اي زوجعلا تلاقف هيلع اهركذ ناك ىذلا هنبا ما هتأرما هدنعو

 هلخّلتو ءدئبصت نا فكتنبا انئبا انجوز نا انلعل ةفاحق نأ نبا

 6) الش ريتك. عيحلا ةئيا 2 اما هل جحاصت لعو. 82) 14 ء آلازؤت

 طواكرت 1, هم دصق. سلاق كاذ امو لاق. <) 516 16وو تنصت 14, 1طص

 1120زد2 « مزز ةحادءاعت1ت. 000. ىذإ. )42  آلة ءات1 ركب ابأ ىنعت»

 «) ©6600. دبيصت. 00دك. 1زةتادءاك4 : ىئبصم كلعل.



 م أنك

 خلاه ىنأل تدلوف ٌىصَق ننب رادلا نبع: ىِب قاؤقوا نك نا

 اهدنعو هللا لوسر اهيلع فلخن اهنع ىفوت مث ةلاه قا ىب دنع

 بيطلاو مساقلا ةينامث هللا 0 تدلوف كنه ةلاه ىقأ نبا

 رفعج بأ لق ؛ةيطافو موثلك مأو ةيقرو بنيزو هللا دبعو رهاطلاو

 ةنصضم ىتح ةيدخ ىلع ل ّئ معلص هللا لوسر جوزي مو

 فلتخاف اهدعب هللا لوسر 0 ةيجدخ كتيفوت املف اهليبسل

 ملا تناك هضعب لاقف ةيجكدخ دعب نهنم اهحاكنب اذب نميف

 ركب ىنا تنب ةشثاع اهيغ لبق ةججدخ دعب اهحاكنب أدب
 نب سيف ىب ةعمز تنب ةدوس تناك ليب هضعب لقو فيدصلا

 ؛0 اهجوزت موي تناكف ةشثاع اًماذ ءرصن ىب دو دبع نب سمش دبع

 ناك دق ابيت ةأرما تناك اهنأف ةدوس اماو عامجلل حلصت ال ةريغص

 0 سلا ىبنلا لبق اهجوز ناكو جوز معلص ىبنلا لبق اهل

 رصنتف ةشبشل ةرسجاهم نم عاوكسلا ناكو سمش كبع نسب وريع

 رفعج وبا لق ءةّمب هضو معلص هللا ليسر اهيلع فلخن اهب تامو

 !ةلوسر نا معلص هللا ليسر ريسب ملعلا لحا عيمج نيب فالخ الو
 © ةشئاع لبق ةدوسب ىنب معلص هللا

 ةبطخ ىف ناك ىذلا ببسلا ركذ

 ىقع ناك اهنالوأب ةدراولا ةياورلاو ةدوسو ةشئاع معلص هللا لوسر

 ديعس ' نبيع ني ١ تيل اذن حاكنلا ةدقع هللا ليسر اهيلع

 :: ىيب آس لق هورع ىب دق اسال نأ ىكتح ل ف

 ع( 14 خباغلا كىسأ 17, ٠) 235عد+ ىوعو 12 82616 ؟6هو 5 نش

 (يعاعماتطت ءمدك. 5متعص معك 1107711160 1,
 ©6) 512 1!ععم هتسد آذ خباغلا ىلسا 7, ها, 6 ءغ 1طند 35]130 4

 117, 111,1. 3 3 1, 5مععءاهمات1 ءداطت يقلع نب ورمع نب لمح. 000. وم
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 انا 52

 انلقف ةشئع ةركح ىنع سلاج ريع ىبا اذف دىجسملا ريبزلا ىبا

 نا انهركف بجر ىف نهادحا اعبرا لاقف معاص ئبنلا رمتعأ مك

 نب ةورع لاقف ةرجفل ىف ةشثاع نانتسا انعمسف هيلع ٌدرنو هبّدكن

 ناجرلا كبع وبا ليقي ام نيعمست امأ نينمؤوملا مآ اي ْهَمُأ اب ريبولا

 نمادحا ربع عبرا ربتعا معلص ىنلا نا ليقي لاق لوقي امم تلاقف 5

 قرع ىبنلا رمتعا ام ناهرلا كيع ابأ هللا محري تلاقف بجر ىف

 © بجر ىف ريتعأ امر دفاش ههو الا
100 1 5 
 معلص هللأ ليسر جاوزأ نع وبخل كن

 ىذلا ببسلاو هنايح ىف هقراث ىهنم نمو هدعب شاع نهنم نمو

 أس لاق ثراخل ىنندحف «هلبق تام نهنبم نمو هلجأ نم هقراف 0

 هللا لينسر نأ ىنأ قربخا لق ديد نب ماشه آس لق دعس ىبا

 نبب عمجو ةرشع كلدنتي لخد ةأرمأ ةرشع سمخ 0-5 معلص

 عضب نبأ وو ةيلعاجل ىف جوزنا ءعسنا نع ىقوتو ةرشع ىدحا
 ىعلا ديع ىب دكسأ ١ نك وع هدب دودك نم قواعد

 كدع 0 ه0: كيداع ند فقينع دنع هلبق تناكو 0 نم نول و 15

 ىب مصَألا نب 6 ةلقأز تني#* خيطان هي موز نب ومع ىب هللا

 م ةيراج فينعل تدلوف و ند صيعم نب رجح نب ةحاور

 ةرارز ىب شابت نب ةرارز ىب ةلاه هبا اهيلع فلخو اهنع ىقوت

 ريغ نع يأ نب“ ةورج نب 6 ىذغ ىب ةمالس نب بيبح نبا

 81هدانسس 111, زم 1١ ج 5ءوو., 80ءطقت35 0. اكتعط] 1, اخ 1: 5613.و
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 «) ىآتطأ] 5دعمأتات5, 5ع0 طمتصاتق 7©«ءاع, ذكاعر © ع. 14 خباغلا دسأ

 0 2 600 دكيز هنبأ نبا. ) 5ذع 1ععو ءتنححد 272

 سمرس هررص, 2 هأ 210. : 0ر0 ءأا "1ث (ذط 7١ شبن) ىدحع. 006



1 
 نأ د دسس سيياوسمب

 1 دس اكو

 ندع رذنملا نسب ناعنلا نع زيوعسلا ديع ىب كيوس ىنتتدح

 كلذ نم لئاق ةوزغ ةرشع ىلاهث معلص دنلا ليسر. ازغ لاق ليحكم

 ةنئدقاولا لاق «ةظيرفو بارحألاو ىحأو ردب. ىهلوا. تاون نامث يف
 ليكاكم ثيرححو مقرالا ىب دكدز ثيدح ناتيدحلا ناذهف

1 3 3 
 ميعلض ,مللا لوس مح ىلع ا يحاورالا

 نايفس نع ثراه نب كبز أس لآق دايز نب هللا دبع ىنتدح

 10 (عبنلا تأ نضاَح نع هك نع تتيح نب رفعج نع ىروخلا

 دعب ةححو رجاهي نأ لبق نيتجح مكح ثلث مح معلص

 أد لاق « نانب نب فكيودلا لصعي انك < ةرمع اهعم رجاه ام

 خليك مج ناريزيبق ,يتريعت معلم ىلا ليينر ويتحول
 ؛ دبع كلذ ملع كق ريع عبرا هللا لوسر رمتعا تلاقف ةشئاع كلذ

 نك ىلع نب ديح رض «دهتحح عم ةريع نهنم ربع ىب هللا

 فرطم نع ةزج هبا آس .لاق نأ تيعمس لق فيفش نب نسل

 رمتعا ليقي ريع نبا تعمس لق دماج نع قاكاسا ىنأ نع

 رع نبا ملع ىقل تلاقف :كثثداع غلبف رمع ثلث معلص هللا ليسر

 90 نبأ اس « كمل اهعم نرف هلا هترع اهنم رع عبرأ ومنعأ هنأ

 ةورعو انا نلخد لاق دهاج نع روصنم ىع ريرج اسس ةلاق كيج

 «) 5زع «ملع. 10عدح طمتطت ؟10عءاأاتتغ نات1 ةثطاخ '1131-1. 1, بهار 3 1

 نايب نب دينيا ليع 63415: 6) 5ءوتنعد5 120160 >5[



 كلر 11

 غ
: ِ 

 لوسر نا هنم تععمس لق مقرا نب دبز نع قاحسا نأ نع
 مج م ٌةّجح رجاه ام دعب خو ةوزغ ةرشع ه« عسن ارغ هللا

 قانا وبأ لاق ذك ةحح ىقاحما 5 نبا 0 ؛عادولا ةجاح ريغ

 «ةرشع عبس لاق هللا لوسر عم توزغ مك مقرا نب كبز تلأسف
 قاحنا نأ ىع ةبعش آس رفعج نب دمح اس لق ىثنملا ىبا اسد

 ىكصف لق سانلاب ىقستسي بخ ئئراصنالا ديزي نب هللا دبع نأ

 سيل لاق مقرا نب كيز فتموي تيقلف لق ىقستسا رث نيتعكر

 000 ا م

 ريسعلا * تاأذ لاق 0 أسغ ازمغ ةورغ أ ان ل نووخ ارششع عم عرببي 0

 د 0 «ًاطخ خدنع اذه نأ ىدقاولا معزو 000

 عما 8 قلك كرا ىدب» هيكل تلق للقب نا وهلا قانا” نبا

 هللا لوسر ازغ مك ثلق ةوزسغ ةرشع عبس لا معلص هللا ليسر

 ئىدقاولا لاق كعس ىبا لاق ثراخل لاق ( ظووخ ةوشع عسن لاق معلص 15

 لها دانسا اذه لاقذ رقعج نب هللا دبع ثيدلل اذهب تكّدحن

 عيسيرملا مقرالا ىب كيز اهانغ ةوزرغ لواو اذكه نويلوقي ىارعلا

 اوغ امو ةحاور ىب هللا دبع فيدر ةّتوم دهشو ريغص مالغ وفو

 2) 000 كاس. ١ 2)_ 5ءءنصقتنسم 0[1هداتج 111, ]ابر 6 16ج. بأ

 م 00. هدصن: 710. 8[هداتسم 1آ17 1. 1., انطأ) طقعع 010016 090
 هءءنتتت. 2 2) 81هداتسم اعاوغ ء) 5هزع 1ععم هدد 8[هداتسصم, ه1

 ادت. ذنح (نمطص 20621.82: الا 0 يسعلا. (0821. م0150 20-

 200011 رقإ 1 0 ل و ملل 7, ٠ هع هلا فاعلم 1
 روكا ييرك)ا 10008: 32061 2 ى) 0 نقيولا تو 8ع

 607 معا 111, )94: 1..:-ج.



 1. اخنس يس

 ةنيهج نم ةكرحلا نم مل اًقيلح كيهت ىب سادرم اهب باصأف

 ىبنلا. لق ىذلا وهو راصنالا نم ٌلجرو كيز.ىب ةماسأ هلتق

 صاعلا ىب وريع ةوزغو ؛ههللا الأ هلا الب كل ْنَم ةماسأل معلص
 ؛ ةمّصأ ىطب ىلا هباكاو دردح نأ نبأ ةووسغو ؛لسالسلا تاذ

 5ىب ناجرلا دبع ةوزغو «ةباَقلا ىلا ئملسالا كرذدح .قنا نبا ةوزغو

 نب ةديبع وبا عيلعو رحبلا فيس ىلا ةيرس كثعسبو « فوع
 أس لق دمحم نب ثرامل ىنتدح 4 طبكلا ةوزغ كو حارجلا

 اًينامث معلص هللا لوسر ايارس تنناك ريع ىب دمحم لق لق دعس ىبا

 © ةيرس نيعبرأو

 ؛ ىلكبلا هللا دبع ىب ريرج مدق ةنسلا هذه ىف ىدقاولا لاق

 ىن ىلا هللا لوسر هتعبف ناضمر ىف اًملسم معلص دللا ليسر ىلع

 «اهمدهن ةصلخلا

 ىلا يوحي نميلاب ءانبالا ىلع ستحي نسب ربو مدق اهيفو لاق
 زوريف ىلا ثعبو «نملسأف يرزب 'نب ناعنلا تانب ىلع لزنف مالسالا

 15 لوأ ناكو دبنم نب بهوو هنبا ءاطعو دوبكرم ىو ملسأف ىمليدلا

 © هبنم نب بهوو دوبكرم ىب ءاطع هنبأ ءاعنصب ناوقلا عمج نم

 © همالساب معلص ّىبنلا ىلا ثعبو ناذاب ملسا اهيفو لاق

 لاق ىمو ركب ىنا ىب هللا بع كلذ ىف فلاخ دقو رفعج وبا لق

 هركاذ انا ْنَم ةوزغ نيرشعو كاتس معلص هللا لوسر ىزاغم تناك
 هم هريز آس لق مدآ نب ىيبي آند لق ءالعلا نب تح بيرت وبأ ان
 ©) (هد ةاتز73 طه". 5) 00 مضار. 4) 000. ملساف. 4) 00

 هتس. 6©) 810ه5ا151 197, )47 5ءو.ر ن1 223عع 20100 16ع]أا15, بيو و

560 710. 213397. 123 6 



 لكأر ١.١ زئئس

 قراقغلا «ريمع نب بعك ةوزغو « ماشلا ضرا نم ةئوم ىلا ةحاور
 0 “لكك, هله ايهني بيس ماسلا نطرا نم حالم 5

 نأ عتيدح نم ناكو ميمغ ىنب نم ربنعلا ىنب ىصح نصح نما نع

 0000 اا ديبخ يزبك هيلا دعس معتمدا لوسر
 نع قاكسأ نبا نع ةملس اس لق كيح نبا اس ايبس هنم و

 ليسر اي معلص هللا لوسرل كتملق خ*شكاع نأ ةدانق ىب ريع ىب مصا

 رسبنعلا ىنب دنا ماب ةقعازل]#اب ليغاعلل يبا نم بقر لع. ن ءوأ هللا

 مدق املخ 5 قاكسا ىبأ لق هنيقتعتف اًناسنا كيطعنف نآلا مدقي

 ىتح ميمت ىنب نم فو عايف بكر معلص هللا ليسر ىلع يبس
 ىب ةربسو ءعييقر نب ةخعيبر عانم معلص هللا ليسر ىلع اومدق 0

 مصاع نب سيقو هزرتحم نسب نأدروو كبعم نب عاقعقلاو © ورمع

 نب سارفو مراد نب ةلظنحو * سباح نب عمألو وربع نب كلامو
 كلام تنب ءهامسا قتموي عئاسن نم ىبس نمم ناكو مسباح

 رطم تحنب 5

 ةرم ىنب ضراأ ثيل بلك ىبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةوزغو لاق

 «) 5زع :ععنع ء00. ط. 1., نمت ةاتجن2 زاء.أ ةصتقتم #8. )85  00. م20

 قاحا ىبا طقانعأ رقعج وبأر 710. 215ءط. 1مل 2 6) ]1ك 0110-

 06 عيقر, 710. 14 ةباغلا لسا 11, 1م. 42) رغ نب ةرسيو.

 ه) 170عءدولاتك 100116 مرت و 7. 7140 /:1282/: 7413, 5 ء 14 ةخباغلا لسأ

 2 31 5هعل. رر) 815ءط. م20 طلق 2206[: اوملكف سباح نب سأرفو

 نب داأدشو بهو وني هل ناوخاو هللا دبع ربنعلا ىذب نم دموي

 مراد نب ةلظنحو سارف. ”) 000. هنبا دكانو شرا هنبا تناكو

 اصمخو كيهن. 56ا1أ115 5ان3 5٠



 ١٠١ ةخنس ابك

 نم معلض هللا لوسر ىل فصو ام تحجو هتيأر املف رضعلا تقو

 2 ةلواجم هنيبو ىنيب نوكت نأ تيشخو همك تلبقاف ةرسرعشقلا

 ةءاميا ىسأرب ئموأ هودحكأ ىشما انأر تييلصف ةالصلا نع ىلغشت

 كب عمس برعلا نم لبججر تلق لجولا نم لق هيلا تيهتنا اماف

 تيشف كلذ ىف انا لجا لق كلذل كءاجن لجرلا اذهل كعمجو

 رم ةنلعمف ىخ"ةفيسلاب ةيرع* كلج لكلا لذ[ ا

 وسر ىلع و ايلف باع 6 تابكم :تتاعظ نيكو تو نجر

 لق هثلتق ىق ثيلق لق هجولا ملفا لق قآرو هيلع ثمّلسو هللا

 سم لاقف اًصع ىناطعأف هتايب لخدف هللا لوسر ماق رق تقدص

 ىلع اهب تجر لاق سينا ىب هللا دبع اب كدنع اصعلا هذه

 نا ىئرمأو هللا ٍلوسر اهيناطعا تلق اصعلا هذه ام اولاقف سانلا
 .٠ ْ 3 .٠ 30 . و 0 6غ

 كلذ مل ةهلاستف هللا وسر ىلآ عجرن دلفا اولاق ىدنع اهكسمأ

 هذه ىنتيطعا مل هللا لوس اب نلقف هللا لوسر ىلا تعجرف

 اذا ىتح هعم لين ملف هفيسب هللا دبع اهنرقن ذثموي نورصخاملا

 اًعيمج انفذ رث هنفك ىف هعم نّمضف اهب رما تام

 ركب. نأ خب 71 هك ىلا تيحأل عجر

 ©) 000. ةييرعشفا ءا >>0> ةييرعشفالا. 4) 200: 500. ذل:
 مايضر 9

 ©) 000. ىنح.. )©  طلزةنطءاكت1 1, ه. 1. + 2 © ةلداحم.. 2) 515ه

 املأ" تابكننم , 210177. تابكنم , 1011416111 تابكبم .



 ابا, اذ تكن

 نب هللا دبع هليحت *دوهي نم رغن ىف ماعم نرخ ىتح هب
 ىلع وييخ نم:.5 ةرققلاب ناك اذا. ىتح .هفدرو ديعب ىلع « سينا

 نطقف هللا لوسر ىلا هريس ىلع مار نسب ريسي همن لايما ةتس

 اا يدتل مكاتقال فنسلادىيريبودهو سينا نسب هللا دبع

 نم هدب يف 4 شرخمب ريسي هبرضو هلجر عطقف فيسلاب هبرض 5

 باصا نم لجر ّلك لامو اًريسي هللا لتقو هسأر ىف هدَْمَذ طحوش
 اًدحاو الجي الأ هلتقف دوهي نم هبحاص ىلع معلص هللا لوس

 هللا لوس, ىلع سينا نب هللا دبع مدق ايلف / هتلحار ىلع تلفا

 ىب هللا دبع ةوزغو «هفوت مو جفت ملف هتجَش ىلع لفت معلص

 معلص هللا ليسر ناك كقو « عفار ابا اهب باصأت ربيخ ىلا كيتع 0

 ا حار اركب ني, انيق ةياصعاوب خدلسم نبيا نيم 50
 4 7 1 78 ع6 2

 سينأ نب هللا كبع معاص هللا لوسر كثنعدو « دءلنن فريشأالا ىبأ

 ةترعب وأ ةلضتب وهو ّلْذهلا مبت ىب و نايفس نب كلاخ * ىل
 نع ةملس آند لق كي نبأ امد هلتقف هوزغيل هللا لوسرل عمج

 كديع نع رهبؤلا نب رفعج نب ديكم نع ىقاكتلا نب ليكام 15

 انآ قفلت ادلتأ لاقف» معلص هللا .لوسر,'قاظحا لق 5 سينا .نب هللا

 وو لوريل سانلا 1 عمج ىلذهلا ججبذ نئب نايقس نئب حكلاخ

 ىتح ىل هتعنا هللا لوسر اي تلق لق هلئقاف هنأق ةنرعب وا ةلكنب

 كنا هنيبو كنيب ام ٌةبآ دنا ناطيشلا كبكْذأ هتيار اذا لاق هفرعا
- 

 2) ©6600. هت. 7) 2 ةورطلاب . 2 000 مدق . 2) 0600.

 اضع 2 62) 000. ةيماقاق.  م) 815ءط. أ 8 هيلجرو ءمصك. جتاتكعتط 11

 215. ىم) ]عع 1ط» 15:طقوت ر 11غ 05563721 1101. 200625 1طتت 520

 1عععتنع ىلاخ نب ناي فس ناتتم06 مدمقطنم2غ 530 1. 108 >., ءمأأ,

 171741104 ةهط. 1؟ءالطقتتنعد 224. /) (000. 200. ديبأ ىع.



 )اد انآ

 ءاجوعلا 00 2« نبأ اظوزغو «كدق لفا نم كعس ىب هللا دبع

 ظوزغو ءاعيمج هباكاو وه اهب بيصأ ميلس ىنب ضرأ ىملسلا

 كسالا كبع نب خماس 5 ىبا انوؤزسغو ؛ ةرمعلا نصحتم نب شاك

 ىورعسم“ انهيف- لمق . نجت ديجلات نموا شدا م دا

 ةءاطرقلا ىلا ثرامل ىنب ىخا ةملسم نب كيكام ةوزغو «ةورع ىبا

 ربيخ ضرا نم كلب #باتجو نمي ىلا اًضيأ دعس نب ريشب

 ةةراح نب ديز ةوزغو (ربيخ ضرأ م ضرأ ه رابجو نمي ليقو

 ماخج اضيا ةتراح نب كيز ةوزغو «ميلس ىنب ضرا نم /م مومكلا

 ؛ كيز ةوزغو #2 لبق اهربخ ركذ ىضصم لقو و ىمسح ضرا نم

 نب هللا دبع ظوزغو « ةرازف ىب نقب ىوقلا ىدلو اًصيا ةخقتراح نبأ

 نب :ريسي اهيف هللا باصا ىتلا اهادحا نيتم ربيخ ةحاور

 كبع هللا ٌليسر هيلا ثعبف معلص هللا ليسر وزغل نافطغ 7 عمجج

 ا: فيلح سيئأ ىب هللا دبع جهنم هباككا نم رفن ىف ةحاور ىب هللا

 هل اولقو هل اوبرقو هودعاوو هوملك هيلع اومدق املف ةملس ىنب

 , اولازي ملف كمركاو كلهتسا هللا ليسر ىلع تبمدق نا كنا

 2) 81قعط. ةبو هده. 65) 000. 052. 6) 0 ىطق . 4) 0

 نانحو . 1710. 512152 طه“, 6. 2 0 نابحو . 1703165 >> 1#

 . 235. كر 121 1111 ت6 7 بيل . ى) 0

 ايسدج , 4113 16ءا25 8لوءاط. 9؟بهر6 5 » نيشخ. /7) 1710.

 هدا

 هدد ءا آر”. 2) 000. طقع ءا ذه 5600. ريشب. [121زأ 115 01 ريسأ.

 2) .ه115 16ءا2ه ةءعب 815ءطتق لجبال 6 مزأر٠ 51.2. 327 31 7١

 مراز٠ 4غ 04 عمجإ ربخأ . 72 200. اولويب»
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 أنور 1 دنس
 ع

 ١ نع اهتركذ ىتلا عستلا كلذ نم ركذ ةرشع ىدحا ىف معلص

 د لتقف اهيف لينا هناو ىرقلا ىداو ةوزغ اهعم ٌعو ىناكسا ىبا

 1 نيكرشملا نم لتقف ةباغلا ميي لئاقو لق مقسب ىمر معلم همالغ

 © ذتموي ةلبضن ىب روح لتقو

 معاص هابارس ددع ىف فلتخاو 5

 ني ديجم ىتندح لك قليلا ام لق ناقعب نوي ديب ةقلخن

 معاص هللا لوسر يارس تتناك لاق ركب وأ نب هللإ لبيع نع قالا

 ةاسمخ هللا هضبق نا نيبو ةذيدملا ملق نأ نيب اميف هتوعبو
 هع © -3 دي 5 5

 ءايحأ ىلأ ثراخأ نب ةدببع ةيرس ظودغ تعب ةيرسو انعب نيتلتو

 بلطملا دبع نب ةزج ةوزغ مث ءراجخلاب ءام وهو ةرملا ةينذ نمام

 نر ةوزغ مدقي سانلا ضعبو صيعلا ةيحان نم رحبلا لحاس ىلأ

 ةوريغو ؛ةلخت دل ..شيكج نب هللا دبع ةوربغو :راجنل .ضرا

 ىبا نب كترم ةوزغو 24 لجأ هايم نم ءام ةدرقلا ةتراح نب كيز

 ةوزغو «ةنوعم رثب وريع نب رذنملا ةوؤغو « عيجرلا ىونغلا كثره 5

 ةوزغو « قاوعلا ,فقيرط نم ةصقلا ىف. ىأ 5- نى هنويه خا

 ىبأ نب ىلع ةوزغو «ءرماع ىنب ضرأ نم ةيدت ناو نب رع

 كثسيل بلك ىلكلا هللا دبع نسب بلاغ ةوزغو « ىميلا بلاط

 2) 000. نب. 6) 5ع ون0و116ع 1 ز*#إ, 3 هب 1.ر 815ءط, 1“

 اينامثت. 6 ©00. رارخلا 2 ©0ه04 1152. طثع 200. كم ةوزغو

 فرشالا نب بعنك ةملسم ب 11:13 مان 2051111133 1

 6 000 جوملب .



 !؟ خنَس ايوا

 5 ع 50 : د 1
 رم ريضنلا ىنب ظورغ مم لسأالا ءارمح قوزع رث سحا ةوزسغ 2

 ةمود ةوزغ مث ىرخالا ردب ةوزبغ مث 6 ليكتا قم عاقولا تاذ ةوزغ

 ىنب ةوزغ رق ةطْيرَق ىب ةوزغ رق قدّْنَكلا ةووغ رث لدنجلا
 نم فلطصملا ىنب ةوزغ مث رق ىذ ةوزغ ث ليذع نم نايكل

 هت نوكرشملا هذسف  الاتق سيري الةيبيحتلا ةورغ م

 رك يف فلا ةوزسغ مث ءاضقلا ةرمع رمثاعأ مث يح وو

 عست ىف اهنم ّلتق كوبت ةوزغ رق فتئاطلا ةوزغ رث نينح ةوزغ

 جفلاو ربيخو فلطصملاو ةظيرقو ىقدنذلو نيل رتب“: تاور

 ديح آس لاق دعس ىبأ امد لق ثراخل امن «« فئاطلاو نينحو

 10 نع ةمتح أ خيب لاهم + نسج يك نيح , انهبلق عايل

 مث ةوزغ نيرشعو انس معلص هللا لوسر ارغ لق هذج نع ةيبأ

 رع نب كمحن لاق ةملس نع ديج نبا ثيدح و ركنذ
 نيب فالتخا اهيف سيل اهيلع عمت ةفورعم هللا لوسر ىزاغم

 ىف منيب اوفلتخا امناو ةوزغ نورشعو عبس ىعو اهددحع ىف دحا

 دعس نبأ اس لق ثراحلا ىنتتكدح 2 ««ةارغم لبق ةازغم 3

 ىراصنالا دمحم ىب ذاعم اسد لاق رمع 5 ديح ىنتدح لاق

 لوسر ازغ مك ةرمع نبا لمس لق ىراصنالا ببث نب دمحم نع
 توزغ مك رمع نبال ليقف ةوزغ نيرشعو اعبس لف معلص هللا
 تاوزغ تس ىنتافو ىدنكلا اهلوا ةوزغ نيرشعو ىدحا لاق هعم

 ه0 دري كلذ لك معلص ىبنلا ىلع تيضرع دق اًصيرح تنك كقو

 هللا لوسر لّثات ىدقاولا لق 2«ىدنكل ىف ىقزاجا ىتح ىنزيجي الف

 ©) 200. لك. 8) ةلعسصع باطخل نب ريع نب دللا ليبع..



 أه 0: ةخنس

 ام مهملعو مهكسانم معارا دقو مل معذص هللا لوسر ىضقف

 فاوطلاو رامكلا ىمرو فقاوملا ىف كح ىف ةيلع « ضر.تفا

 زكاح نع يلع مرح امو كح ىف © لكحا امو تيبلاب

 © اهدعب 0-5-5 من هللا ليسر جر كلذو غالبلا زكاحو عادولا

 ليقيو ةوزغ 5 ىيرشعو اكسك ا طنا دد اوزغ تنناكو رفعج نس لاق 5

 لعج نورشعو تس لق نَمَف ةوزغ نورشعو عبس نع مضعب
 ةوزغ ىرقلا ىداو ىلا ربيخ نم هقوزغو ربِيَح معلص ئبنلا ةوزغ

 هلونم ىلا اهرمأ نم غرف © نيح ربيخ نم عجرب مث هنال ةدحأو

 ةدحاو ةوزغ كلذ لعجن ىبقلا ىداو ىلا اهنم ىبضم 4هنكلو

 انودغو انوؤسخ ربيخ انورغ لعج الوزغ نورشعو عوج 2 لاق نمو 10

 اك “ ىيرشعو 6 اعبس ددعلا لعكايف ىروخا نوزع ىرقلا ىداو

 اللا ناكل 2 :افاكشللا لب .نييحم ىلع. ةملشإ آند. لات "جيجا ىبا

 ةكيدتب ١ علا اهلل ليطسرا اؤيلخ ام, عيمجلا' ناك لق كب ىنأ نبا

 0 ءاوبألا ةظوزغ قو املا اهاوغ ةوزغ طا ةوزغ ىيرشعو /اننس

 7 عبني ىن هدا هويتعلا ةورغ رق ىوضر ةيحان ىلا طاوب وز 5

 لتق هلل مردب ةوزغ رق رباج ىب روك بلطي ىلوالا ردب ةوزغ

 ىنب ةوزغ مث رسا نم اهيف رسأو عفارشاو شيرق كيدانص اهيف

 بلظي فيوسلا ةوزنغ رث ميلس ىنبل ءام ردكلا غلب تح ميلس

 ىو دجنن ىلا نافطغ ةوزغ مث رككلا رق علب ىتح نايفس ابأ

 عرفنا قو نم زاجخلاب ندعم 7 نارد - ةووسغ رت رمأ ىذ ةوزغ

 2) 81وءاط٠ هللا ضوف. 6) 0600 نورشعو تس. 6 000. ئاخ

 77106001 اهنكل ل1180 عيس. /) 111567. 7 اعبس. م) [ل5ءط.

 200. ىربكلا. 2) 000. نارجن

 0 ياو



 ط٠. خنس بهو

 كغلب له مهللا مكَسفلا اوماظت الف سفن بيط «نم هاطعا ام

 اين« ثهشا ءمهللا هللا ذي لاقف معن مهللا اولق هنا ركذف لاق

 نبا: يح“ ىلع ىاكنسا نب ىيح ىع عيل انهالت كيك |

 ىذلا ناك لق داّبع هببا نع ريبلا نب هللا دبع نب دابع
 :ةيما نب ةعيبر ةقرع ىلع وهو دنلا لوسر لوقب سانلا ىف خرصي
 هللا قيسر نا سانلل اهيا لق هللا ءليشر هل لوقيي لق فلخا ىِبا

 لق ليقيف مارخل رهشلا نولوقيف 4اذه رهش ىا نورخت لع ليقي
 مكر ءاوقلق نا . ىلا -مكلاومأو- مكءامد, مكيلح حبا قع اهلا نأ ١
 سانلا اهيا ليقي هللا ليسر نا لق لق رث اذ مكرهش هيل

 10 مارا دلبلا نولوقيف هب حرصيف لق اذه كلب ىأ نوردت ليف

 ماوقلت نا ىلا مكلاومأو مكءامد مكيلع مرح هللا نا لق ليقيف لق

 نورحت له مسانلا اهيا لق لق مث اذه مكدلب ةمرحك مكبر
 نأ لق لاقف ربكألا مخل موي اولاقف مهل لاقف اذه موي ىا

 مكموي ةمرحك مكبر ماوقلت نا ىلا مكءامدو مكلاوما مكيلع مح

 :: فاكسا نم كيح ىبع ةملس اند لاتاكيجا ىبا امن .كاذقق

 ةفرعب فقو نيح هللا ليسر نأ ميجا ىا نب هللا طبع نع

 لاقو نختم ةفرع ّلكو هيلع وع ىذلا لبجلل فقوملا اذه 8لق

 ةقلدؤملا ّلكو فقوملا اذه ةفلدؤملا ةكيبص حو ىلع فقو نيح

 رصنم ىثم ّلكو ر .كنللا اذه لق ةركنملاب ركن امل ره: فكرشا

 ه4) 8315ءاد. نسع 6) 8715ءط. 200. دنم. 2 .(60ي ةرشإ

 46) 1115ءا. 200. هل هلوقيف. ) 600. نيقلت“ 7/) 000. نوقلي.

 ميز 1115ءا. 300. ليقي هللا لوسر نأ. /) 000. 200. اي. هر تقع.

 1. 3200. ىنم.
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 نوزع 1 ةخنس
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 مكلامعأ نم 00 ام كلذ ىوبس رش اميف عاطي نأ ىضر ةنيكفلو

 رفكلا ىف : ةدايز ىيسنلأ امنا 6 سانلا: اهيا مكنيد .ىلع هورذحأف

 0 اوقطاوُي ماع هتومركيو اًماع هنولكي اورقك نيذلا 5 ١ لضي

 لاو هللا م لاطت مخ اوم خيو هللا محام !١ ولحق هلاك يحب

 ناو '«ضرألاو تاوملا هللا :فقلخ موي هتتيهك رادتسا دق نامزلا

 0 ب يل رَشَع اَنْدَآ هللآ دنع 0

 يردد 6 هع

 مكتاسن ىلع م راق ل اهيا دعب اما “ ع ايا ع

 احا مكشرف َنْئطُي الأ نييلع مكل اًفح مكيلع نهلو انأح
 ىكق هللا ناف نيفالا 6 هلم ةشحافب ع أ نهيلعو هنوهركت

2 

 ن

 حوبم ريغ ابرض وبرصَتو عجاَصَملا ّى نوجه نأ مكل نأ

 ءاسنلاب اوصوتسآو فورحملاب نهثوسكو نهقر نهلف نيهتنا نإذ
 اما مكناو اعيش نم َميِكلَع ١ ناوع 26 ىنهنان اميخ

 اهيا اولقعات هللا ةملكب ىهجورف متللكاتساو هللا ةنامأب نهديج نين

 نأ ام مكيف نكرتو نغلب دق

 لكلا اهيا دينك ةنسو هلا ٍباثك_ءاّديا اولضت:ىلخ هب .لوتمعتعا

 ملام لك نا نملعت / انلفعاو نرغام, نِف ىنان* ىلوق ايعييسلا

 هلا هيخا نم ىرمال لج الف وخا نيملسملا راو ,ملسملا وخا*

 ىنأاف ىلوق 0 أوعمس اوعممأو سانلا

 ©) 1كه2. و 75. ق5. 2) 000. لح. 2 150ه2.و 75.36. 4) 1835ءط»

 141 هرص. 2 ط15ءا. 200. انيب ارمأ. ر/) 8ل5وءط. م20 طلك هولقعاو.

 ى) 815 ملسملل خأ“



 ارم يود

 رج ندب بعك تع 26 10 نع ةرعاع سب بعك نسب

 سانلا «اكش لقا فيعس .نا نع ىادكلادنيعس قا تنع تناكو

 ليقي هتعمسف ابيطخ انيف هللا لوسر ماقف بلاط نأ ىب ىلع

 هللا :تاأذ ىف ىشخال هنا ةللاوف يلع 'اوكشتقا الا سانتا انا

 5ىبأ نس 2 فالف ةييلاق لبي نبا اس ««هللا 22 قادوا

 هللا ليسر ىضم رث لق مجان ىأ نب هللا دبع نع قاحسا

 كح ننس يعيلعأو هكسانم سانلا ىئراف هكح ىلع معلص

 هللا ١ نيكف نيب امد اهيف :عقانلل نك هلا: تبطخب نيانللا 0

 نلعل - ردا ال: عاف, دوف وعجم لساظلا :اهنيانا لاق نش مرتك ا

 '0 نا ساسنسلا, انها: اًذِبا تقوملا اكهب اذه. ىطط دعب كانا

 مكموي ةمكك مكبر اوقلت نا ىلا مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد

 دقو مكلامعا نع مكلأسيف مكبر نوقلتسو اذه مكرهش ةمرخو |
 ناو اهيلخا متمتتا نم ىلا اهدويلفب نام كنح تيقاك ىذا ١
 ا م 0 تا ها 00- م 7” ع

 ىصق نوملظت الو نوملظن ا مكلاومأ سوغر مكلو 2 عوضوم ابر لك
 اذ هلك عوضوم بلطملا دبع نب سايعلا ابر ناو ابر ال هنأ هللا

 م نبأ مد --- فأي لقا أَو عوضوم ةيلهات-مل ىف ناك مد لك كو

 ثيل ىنتب ىف اعضرتسم ناكو بلطملا دبع .ىب ثراتخل نب ةعيبر

 اهيا 8 دام نك طه ديا اقياملاال 5 وهف ليذه ىنب هتلتقف

 2) 516 1195611 ا, 2١ 0 شيجالا 780 2 101 ١)7

 6 000. هر. 10ع همصصتسع [6111 1625136 01522434101, 4 مدأ

 3116 ماه (135ءط, 11, 214) هتتك سابا (14ةباغلا ىَساْو11ظو 111 نكن

 مدأ هنظف# :عيبر نب مد ىأر هنال أطخا كقف مدأ هنا لاق نمو

 ةعيبر نر. 09 200. 0.



 أبو اة

 قتلو قا رق لاق هلاهللخ اخر ةزيبا لاك أ" هللا: لوس: انلمأ كلت

 فلطنا هللا ليسر مل لق هرفس نع ربخل نم غرض املف معلص هلل
 دق ىّنا هللا لوسر اي لاقف كباحص' لح امك ٌلحو تيبلاب فذ
 لق كباحصا ّلح امك ٌللحان عجرا لق هب تالها اب تللها

 9 تللطلا ذا ةمللاا تامرحا+ نيتحر كلفا## يا هللا ١ ليسر اي تعلق

 ال تلق لق ىحع نم كعم ٌلهف لاق كلوسرو كدبع هب لعا اهب

 عم همارحا ىلع تبثو هيذَع ىف معلص هللا ليسر هكرشأف لاق
 «امهنع ىدحهلا هللا لوسر رك مدل نم اغرف ىتح هللا لوسر

 هنآ

 نب* ىبكج نع قاحسا نبا ىنع ةملس ههه! نيح ىبا ا

 خكلط ىب كيزي ىع ةرهع نا 4 ىب ناجرلا دبع ىب هدللا كبع 0

 ل ب بادلطاائ0 بال ىلع لبقاء اتنلل لقت هناكر نو كيوي نونا

 هدنج ىلع فلختساو هللا لوسر ىلأ لكعت ةكم هللا ليسر ىبقايل

 الاجر ىسكف لجيلا كلذ ديف هباكا نم اًلِجَر هعم نيذلا
 املف بلاط قنا نب ىلع عم ناك ىنلا وبلا نم اللحكا نعلاة نم

 ام كحيو لاقف للخل غيلع © !ذاف اقليل ىلع يرخ هشيج اند اذ

 لاقف سانلا ىف اومدق اذا هب اوليجتيل ميقلا توسك لق اذه

 نم قلم عوتنف ف هللا لوسر ىلا ىهتنت نأ لبق نم هع كلبو
 اس ١ 4 هي عنصا امل: ةياكشا نشيل رهظأو* وبلا ى.اهدرو. سانلا

 هللا ىبع نع ىاكسا نب كيك ىع ةيلس اسس لق كيك ىبا

 ءدمح نب ناميلس نع منح نب رمعم نب ناجرلا تبع نبا

 ©) 215ه 11+ انللحن. 6) 815. لع. 2) 600: هر

 2( 000 نع. 6( 000 لدعم .



 ٠١ خنس أبهأ

 رهجات ١ نس ىنعا ةنسلا هذه نم ةدعقلا وذ لخد املف

 لق دي نسبا انثدحف هل هزاهجلاب سائلا رمأف مدل .ىلا. ىنلا

 نع مساقأا نسب نامجولا دبع نع نقاكاسأ نسبا نع ةملس امد

 ىلا معلص ىبنلا جرخ تلق معلص ىبنلا يوز ةشئاع نع هيسبأ

 5مكذي الو ركذي ال ةدعقلا ىذ نم نيقب لايل سمخا محلا

 دعم هللا ليسر قاس دقو 2فرسب ناك اذا ىتح جل الا سانلا

 الا ةرمعب اوك نا سانلا .ورمأ .سانلا .فاوتشا نم. فارشاو.. ىذهلا

 لاقف ىكبا. انأو ىلغ .لخدف_مويلا كلذ كتنضخو :ىدهلا .ناس نم

 مخ طع ىلا تديول معن: تلقف تست كلعن شق اب من

 0 كلذ 4لوقت ال ءىلعفت ال* لق رفسلا اذه يف اذه ىماع مكعم

 تبلاق . تييبلاب .نيفوطتش ال .كنقا الا جال ىضقي ام نيضقت كتاف

 رف مرقب مكلب «تيتأ رحنلا موي ناك املف ةرعب دواسن لتخو

 رسقبلا هئاسن نع هللا ليسر جحبذ اولق اذه ام تاق صل

 15 جلع ىخا عم هللا لوسر و ىنتثعب خيصخلا خلبل تناك اذأ ىتح

 ملأ ىترمع راكم ميعنتلا نم رع ىضقال تك نب ناجولا

 نع ناحل نبأ نسع :ئلس 1 لاق لبي نبأ يف « ىنتتاف

 ىلا بلاط دنا نب ىلع معلص هللا لوسر ثحععب لاق مببج ىأ ىبا

 لوسر ةنبا ةمطاف ىلع ىلع لخدف محا كفو ةكم هيقلف ناوجك

 هههللا لوسر ةسنبا اي كل ام لاقف ثايهتو تلح دق اهدجوف هللا

 6) ©00. داهتملا 710. 8كتدءط. 194,3. 85) 4 فرشب. 4 11156

 هدمت. 4) 000. نيلوقد. 2 000. تنبا. رك 815ءت. ريقك .

 ؟) 18115ءط. نيك شعب.
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 أو .٠ ةنس

 قيع# نع ىراصنالا عّدجلا ه نب تمبات نب كيعس نب هللا ديع

 هللا ليسسر ىلوم ةيهيوم ىكأ نع 6 هللأ ليسر ىلوم نينح نب دللا

 ةكاح ىضق ام لعب ةنيدملا ىلا معلص ىبنلا فرصنا امل لاق

 ىبنلاب ريسلا لذكتل رابخألا هب تراطو. ريسلا هب للطكف مامتلا

 ءهاجو ةماميلاب ةيليسمو نميلإب دوسألا بتوف ىكتشا دق هنا معلص
 قسا ىي دالب. ىف .ءةحيلط بقو رث معلص ىبنلل امهنع ربخلا

 داقون كلا هعجو مرتكملا 83 ىكتشا را ىنلا قاثاأ ام لعب

 © ديف هللأ

 اهلخد منلا داآلبلا عيمج ىف معلص هللا لو سر قرشو رفعج ىبأ لق

 نع ةملس ان لق دي نبا انتحح تاقدسلا ىلع ًلامع .مالسالا

 ااا هلل نور ناكارلت ركبت آنا :قي. هللا قبح قجب ىاكاسا,بىبا
 مالسالا ا ام لك 2 ىلع تاقدصلا ىلع هلامعو ةعارمأ ثحعب لذ

 ةكتص دل ةدغلا نب أ ه. نأ نب راها ثتعبف نادلبلا نم

 قي اخ .سيبثا نسبا دايز ثعبو اهب وهو ىسنعلا هيلع يرخن

 نب ع ثعبو اهنقدص ىلع تومرضح ىليأ ىراصنالا ةضايب

 هك نسب كلام ثعبو ماو ءىط ختدص ةغقدصلا ىبع متاح

 0 ىلع كعس ىتب ةقدص 00 :لظنح ىنب تاقدص ىلع

 نب لع ثحعدو نيركابلا ىلع ىمرضُلا نب ءالعلا تعبو م نم

 8 جتيرج ءبلع مدقيو عناقدص عمجل نارجات ىلا( تلاط» كل

 ه) 000. هدص. 8) دع 1م 820زدج 7عق6« آ1كآ, "ه8 ءالععتعد طقعع

 نعرطو ءووع رماتمغ3.  م) 000. خكلط. 4) ظتوعطل "د ىلا.

 ه) 121150. ىلعو. /) 000. هدم. و. ى) 1815ءد. 300.: ثعبضف

 ةيحان ىلع مصاع نب سيقو اهنم ةيحان ىلع ردب نب نآقربؤلا

 2أ71711111ا46ا



 ا ل ل لا
 اس ناك

 ليسر دمح ىلإ هللا لوسر ةمليسم نم معلص هللا لوسر ىلا بتك
 قصن :انل "قاور ىعم رمألا قا ةكرشأ دقت يلع ل

 مدقف «نودتعي موق اًشيرق نكلو ضرالا فصن شيرقلو ضرالا
 نع ةيلس اند لق كيج نبا آس «باتكلا اذهب نالوسر هيلع

 : ىلع امأ تيبح نبا لق عجحشأ «نم خيش* نع قاحسا نبا

 ميعت نب ةملس نع «ٌىعجشألا ةكلم ىلا نع ليقيف دماج نبأ
 معلص هللا لوسر نكعمس لق ميعن هْيِبأ نه. :ئعجشألا نوعتشسم نبأ

 ليقن الق امتنا نالوقن اف ةمليسم باتك اءق نيح امهل لوقي

 انفانعا ثتبرصل' لتقم ال. لاطرلا-قاب اقول .ةللاو:امأ :لاكف لك ا

 لوس, دمت نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب ةمليسم ىلا بتك رث

 عبتا ىم ىلع مالس «باّذكلا ةمايسم ىلا هللا
 ثكككلا 89 2 5س 2مم 3 3 7 0 - نهاكورم 2

 لاق نيقشملل ةيقاعلاو هداك ىم ءامشب م اهقروي هلل ضرالا ناف

 0 دعب اممأ دعا

 ىوعد نأ ليق كقو رفعج وبا لق “|. ةنس رخآ ىف كلذ ناكو

 امذا معلاص ئبنلا هع ىف نيباذكلا نم ةوبنلا يدا نمو ةمليسم

 15 عادوسلا كح ىمسملا ةجح نم ىبنلا فارصتا كعب تناك

 نب هللا ديبع امد معلص هتافو اهنم تناك لأ اهضرم كلا هتضومهو

 ىثدح لق ميعاربا ىب بوقعي ىمع ىةدح لق ىرعزلا ديعس
 نب ءبّيعش اند ليقي ىرسلا ىلا كلذب بتكو ريع نب فيس

 اس لق ىدّيسألا / ئميمتلا ريع نب فّيس نع /ّئميمتلا ميقاوبا

 ه©) 516 8لتوعات. 1ة5دؤو هل. 6) 5ععءا120113 14 لكسأ

 خباغلا 7, م2, 2 وأ قراط نب كعسب. 4 110. 105. 20 75. 49

 2) 1710. 15015. 7 75. 5. ه) 000. ىعس 710:7 7 يوغكل 1و 6

 ن) (263 ىميننلا.



 اخ ا

 00 31- حنا انناانك :معاضص»ىللا ليسا ءلاقح عمالسا :نسحف اوكلمأف

 3 اد ٠ لحب نحر ىلحا ني دبع ىتتح لق ةفلس اننا لق

 ام نود هتيأر آلا قءاج رث لضقب برععلا نم ّلجر ىلركذ ام

 ام لك هيف ٌعَلِبي رن هنذ ه«ليخلا ديز نم ناك ام الا هيف لاقي

 بتكو هعم نيضرأو ا!ديق هل عطقو ريكلا كيز دامس مث هيفد
 ٍلوسر لاقف هموق ىلا اعجار هللا لوسر كنع نم يمن كلذب هل

 ريغ ءهللا لوسز «اهايس هةنيدملل ىمح ةنم كيز جذي نأ هللا
3 
 دجت دالب نم ىهتنا املف مهتبتي ملف مكلم مأ مريغو ىمحلا ا

52 

 نكن ةدرغب تيد ىف 2 كرذأو ود قراشملا ىموق لحكترما

 دبح نينم ربح رظ نم كئاوع . ىنداعل «تبضرم ولا مي. بو الا

 هنأ ىدي معلص هللا ليسر ىلا ةمليسم بتك ةنسلا هذ ىفو ؛5

 قانا ,نبا نع ةفلس اني لق ديح.ىبا ابد ةوينلا ىف. ةعم كيش

 باّزَعلا بيبح ىنمب ةوليسم ناك لاق ركب لأ ىب هلا دبع نع

 2) 000 0 م) 000. هده. 42) ظتوءط. عا 0:22 200. هناث

 دق لاق. 42) 000. كاهس 2) 15[8ءط. ءأ 047 200. مساب. رك) 000.

 تنك 5ععتشللابتس 8211 ةباءو 6 هيبار_ .١011 -815ءط. 11, 27214230

 مطعأت 012155أ 35 31 21 متيبلو. /) 1715115 6

 ءملعمم دممم00 1ءعتسخات>ت 8115ه. ءاأ رو , 5ع0 ]جوت1116 21166 8عاكتأ

 1 1 67. هكا 4 ءغ ]ةعنغ 111, ملا“ 2600+ لوناو. /2) 00



 ا خت باخ

 ىنلاب ثيم ام هللاو كل ابا ال ىلع لجحت ال لق اًدبا ميلا

 ىرا ام ىتح لجرلا نيبو ىنيب تلخد الا «ةرم نم هب ىنترما
 ليفطلا ىب رماع لق ةفيسلاب كبضأْفا كريغ

 اراغ «بناقملا ىلع « شن ادع ”امئاكف '0ىرق اامب لوسلا َتَعَب

 :واراصتألا اهّرجب * نلعف علو -ماَيَرُش ةنيدملا اب َندرو قل
 ثعب فيرطلا ضعبب اونك اذا ىتح مدالب ىلا نيعجار اوجرخو
 /هلتفقف هقنع ىف نوعاطلا ليغطلا نب رماع ىلع لجو وع هللا

 ةلغأ رماع ىنب اب ليقي لعجت* ليس ىنب نم" ةأرما“ كنب“ ىأ فاو

 يرخ رق :لولس ىنب نم ةأرما تيب ىف تومو ركبلا ةّدغك

 0اومدق املف ةرماع ىنب ضرا اومدق ىتح 8ةهوراو نيح هباككا

 ىكقل «هللاو ءىش ال* لق دبرا اي كءارو ام اولاقف عاموق :*ماتأ

 هذه .ىلبنتج. هيمراذ "نآالا ئانع هثا'ثددول ءوث ةدابع

 هل لم عم نيموي وأ مويب هذه هتلاقم دعب جرد هلتقا ىتح

 ثبرأ ناكو ايهتقرحأت ٌةقعاص هلمج ىلعو هيلع هللا لسرف هعيبي

 15  دماق :ةعيبر“ قب قايبق“ اعلا نصيف |

 معو ليكلا دبر يف ءئط ْدَفَو معلص هللا ليسر ىلع مدقو
 مالسالا هللا ليسر هيلع ضرعو هدوملك هيلا اوهتنا املف مديس

 ه) 51غ ن0 كع/.: 815ه. ءأ 297. كرهأ“ 6) 17ء1واتق 2 6

 هدص. 11ئ5ء. 2 ©0004. ىري. 4) كع7. نشأ. 4 ©00. بناغملا
 ر) ل7 ابرسس  ي) اراصبالا اهو“. 7) مو#. 200. هللا.

 2) 000. هدص.زر :ءءععم) ه2 كي7/. (نط3 2003655 تاف)ر ءهآ1. 115ءد.

 هأور 2) 815 ءادم

 200 ىيناش. 72) 000. ايا. ) كىع/. هدص. 2 60) 18 110016

 115. 14: 17 1 2627. عملك.

 ءأ 1[:ءتادع 4706117: ممم اع 11, م. 12. 7 000



 1 0و 1

 مو ةةحمس
5 2 

 سوغر ةثلثلا ءالبه ناكو رفعج نب كلام نب ىملس نىب هرابجو

 ومو معلص هللا لوسر ىلع ليفطلا نب رماع ةمدقف: غنيطايشو مهقلا
 اوملسا ىق سانلا نا وماع اي هموق هل لق دقو هب ردغلا ديري

 فدل متت اح بقنا هلآ تايلآ تنك قفل ”هللاو لق ملسأت

 اذا كبرأل لق مث شيرق نم ىتفلا اذه ءبقع عبتا افا نر

 هلعاف كلذ تلعف اذا هّهجو كنع ٌلغاش ىتاف لجرلا ىلع 07

 اب ليفطلا ىب رماع لق معلص هللا ليسر ىلع اومدق املف فيسلاب

 قمح |( لك ةىخو' كلاي" موت“ 'ىتحا اهللاو الا لق 8 ىلا سمن

 نفح او هم ناك ام ءدبرا نم* رظتنيف هملكي لعجو 3 ىلاخ

 ظ كمح اي لاق كبرا عنصي ام رماع ىأر اًملف اعيش ريكي الا ىسيرأ 0

 لف اانلع اذن قيرش ل ةدخو هللا" نموت ىتخ ةللاو ال لق '"ئلاتخ

 مامح اليخ كيلع اهتألمال هللاو اما لق معلص هللا ليسر هيلع

 ليفطلا نب رماع ىنفكآ مهللا هللا ليسر لق ىلو املف و الاجرو
 شبرا اي ةكدنبو ةنير رماعت لق هللا ليسر كتعأ نم اوجرخ املق

 ٌلجر ضرالا يهظ ىلع ناك ام هللاو ةهب فكتيصوا تينك ام نيا 5
 ىعب كفاخأ ال هللا ميأو كنم ىدنع ىسفن ىلع فوخا وه

 رذعج نب كلاخ ند وج ندد 553:0 166 نب عبر نب ديرأ

 رفعج نب كلأم و ءمدآ. 1056 غم1ء104 066. 127. الر

 6) 000 ناحوو دا نابحو. 2) 516 28315. : نمر 1#

 ف 5ء0 أقع 5عوا116111 هللا لوسرب ردغلاب لبغطلا نب رمهاع 6 00

 ىقع. 4) 13عا61 ءهءعما1 عمل هدعسم طانزا5 70615: اليبلخ ىنلعجا ىىأ

 كل اقيرحصو 1121251 (111, ا" ا, 4 2 1. , ءمأ1. ا".عر 2) 08626 ةلاقطت
 ةولخ كنم ىل لعجا ىلا. م 000. هدم. رك 1( عد كي. ز 1115ءانم
 023. عير كرعرت. أرهسر ةوزدأت 18150101117 216 ادرج البخ

 ادرم اللجرو. ) 000. 200. لاق.



 .٠ خذاس 1م : ظ

: 
 ب ارق معلص هلل) ليسر لاقف هردغ ا دهباتك ةايدكت هللا

 لوسر لاق ربخل هوربخأت 2بخضتساو ه جباتك أرق اًملخ ىلعاو 5 مالغ

 ليسر اب تننا ةعافر لاقف تاّرم ثلث ىلتقلاب عنصا فيك هللا

 نبأ لاقف اًماح كل لكن الو الالح كيلع مكن ال ملعا هللا
 ه- ًّ هد ه هع :

 5 ناك نمو اهبحح ناك نم هللا ليسر اي انل 2 فلطا وربيع نب كيز

 دكيز وبا ىدص هللا لوسر لاقف نتاع ىمدق تحن وهف لتك دق

 ىنعيطي ىل ادي نا هللا لوسر اي ىلع لاقف ىلع اي عم ٌبكرا

 لوسر اب ةلحار ىلا سيل ىلع لاقك ةفيس:ءاطغأت ىفيس ند

 هي

 10 لبا نم خان ا اح ىب ديوس 1 !فاف اوجرخت لاكاكملا

 لاقذ ىئأش ام لع 1 لاقف اهنع كولونأف هرمشلا اهل لاقي رو ىف

 ءافيقب* شيل اوقل ىتح اوراس رث هوذخأت دفرع غلام ىلع مدل

 نوسعز اب أوناك ىتح جلاوما نم . عيديأ 2 ام اوذخأف و نيتلكقلا

 © لحرلا تح نم ةأرملا 01

 15 ةعضعص نب رماع ىنب كفو

 نب #* :مصاع نع ::ىاححا ىبا نع ةبلس اي لك ليي ننال

 يف رماع ىنب كفو ل ىلا لوسر ىلع ملف لاق ةدانق ىب ةرعع

 / 7 دز تدرك هِ 3

 رفعج ىب كلم ىب سيق ىب ةدبراو ليغطلا نب رماع

 «) 000. ميدق ءا 20+ ثيدح. 25) 000. امالغ. <) 8115ءاد.

 هباتك. 2) 0600. قلطتا. .6) ©0600. نمشلا. رك 000 عل.

 ى) 000. نيلحفلا افيقس. (نهد#. ]ةءعلغ 111, مه*, 5. /) ظلقعط

 7 آن, اذيبل هط)غءدقر 061811: لجيلا لخخ نكت نم ةأوم ا.

 2) 110. 1115ءط.. 15 لعب الل خن.5 2) 6مم هن. نع

 هةرخ 2. 2) 600 كيزببو 1115ءط. ءا كي/. ءانتح 703726 سبق نب دبرأ



 يحوم 5 2

 )م ةكاعبو تحررت ايلا كل سامش وباو ه« وربع ىب كبز

 كح“ مخ 04 ةبركمو هورمع نب ةبلعتو كيز نب عّذوبو كيز نبأ

 كيز نب ةعافر ءاوكبص ىتح ةلم نب ناسحو ةلم نب فينأو

 هل لاقف ىليل ةرح نم كلنع تب ىل ةرخل رهظب فق عاركب

 مروجي ماخذج ءاسنو ىزعملا بلح سلاجل كنا هلم نب ناسح#

 كيز ىب ةعافر اءدذ هب تّثج ىنلا كباتك اهرَغ دق ىراسا

 وأ ىح تنا له لوقي وهو هلحر هيلع و لكشي لع هل ليك

 درسا دف ةافطاوب ةيأب# طعم عوادع ف يح ىناس
 كثلق ةنيدملا فج ىلا اوراسف ةرخل رهظ نم 8 نيركبم لوتقملا

 سانلا نم ٌلجر هيلا رظنو ىحسملا ىلا اوهتنأ 2# اولخد املخ لايل 0

 مايق نعو اهنع اولزنف نهيديا عطقتف مكلبا اوضينث ال جل لاقف
 اولاعت نا هديب جيلا الأ ارو معلص هللا ليسر ف اولخد ايلف

 نم لجر ماق فطنملا كيز ىب ةعاثر جفتسا املف سانلا ءارو نم

 لكك نر افدت# ةرحس مها هللا“ ىبن اي لو نأ“ لاقف“نئانلا

 عفد مث اًريخ الا اذه انموي ىف انكي ل نم هللا محر ةعافر 5

 لوسر اي كنود لاقف هل هبتك ناك ىنلا هللا ليسر ىلا هباتك ةءانر

 ه) 000. ريع. 65) 000. خيكنو. ه2) 211565. 1نمو 4 ديزو 60
57 

 710. 1بآو 3. 2 42) ©00. ةمرخضتو, ظتفعط. يوكو, 010. اكقسصتك ذه +
 برخ. 62 000.اوبحك. ر) 000. 1015 طعام نروجكاد 2106 نورجكال»

 205612. هم. ىم) 2715ءطب كسي: 274) 26 وخا هراقص نب خيمان دعمو

 نيركنتم نيلودقملا نم انصأملا 20 ةرافض (5115ء. ءا 1ط» 5520 ةت
 7مه3© 1, )١1! 14 ةباغلا ىسأ 1, )ام 08614 ةدابض. 2) 2115.

 ةنيدملا 2 2) 000. انركن. 8115ءا. هع 1) 11, 6 انخكر 41



 بد ةييبيسات

 آنس اكرم

 هدحا دارآ اذا ضعب نم يضعب اهوفرع دق ةيلمشل ىف ةخملك عنيد

 موقلا لبقا شيل ىلع اوزرب املف ىروت هل هفيسب برضي نا

 لجر. هيقل نم لوا ناكو نوملسم موق آنا ناسح لاقف جهنوردتبي

 مسنم ىلع هزكر امّنك هضرعم لوقي هر عئاب* جدأ سرف ىلع
-ٍ 

 :ناسح لاقف ىروت فينأ لاقت عقوسي ليفان [انانعاو نم

 موق انأ ناستح هلل لق فراح ني ركيو لح مع ان ا

 كيز لاقف ناسح اهأرقف باتكلا 1 أرقاف دكيز هل لاقف نوملهسم

 مىقلا ةغف انيلع ىح نق هللا نأ نيل ىف ميل 00

 2و هلم نب نإشحل ترخا افا: محر نم لاا 0 ا

 :ه,لاقفب ىراسألا :ى ,كيبصلا ىبةيما ند ىدع ند ربو ىأ ةأرمأ

 نوقلطُتَتا ةيعياضلا 4رزقلا ما تلاقف هيَوقَح ثذخأن اهدح كير هل

 بيبضلا ونب اهذا ءبيصخ ىنب دحا لاقف مكتاهما نورتو مكتانبب

 كير اهب ربخأت شيال ضعب اهعمسف مويلا رئاس عتنسلا مترو

 اهل .لاقف هيوفاح نم اهادب 00 ناسح 5 رمأف ةتراح نبأ

 د اوعجرف ه«وكح و نكيف هللا مكج ىتح كيع تانب عم ىسلجأ

 ىف اوسمأت هنم اوءئاج ىلا ضيداو ىلا اوطبهي نا شيل ىهنو
 مهتمتع اوبرش املف كير ىبب «ىيوسل اًدوت ةاويتعتساو اا

 ونبا :ةليللا كلت . تعلفرا ىلا ؟ليكر نين واكو كوز !!ب ا

 «©) طلوع. 300. وأ ىروسب» 27): 2 15ءهطن :ةدقمر طعم 2

 10 000. 1عو]اتت مح. م) 000. ريخل. (4) 0 زوسعسملا و

 300007 رزغلا ء«غ مه»+ ةيعلصلا , 10. 3/ه:لانهقفأب عار ». 0 4

 بيبضر 710. 1كزؤءط. ه4 طز شمول“  ي) كت ءط رححس. ى) 04
- 

 مكث /) 000. اوعتمتساو. 2) كيدوسلو.
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 كرت را

 ةعافر مءاج نيح ميذ» ىب دعسو نامالس نم ناك نمو لثاوو

 رئاسو بيبضلا ىنب نم سان هعمو ملعي رثو ةبر عاركب كير ىبا

 ليثاو ايكتمم ليسي اتا ةبكلا ةيحان7 نم 5 داوج_بيبضلا . ىب
 ع ع نع 5

 هنباو كينهلا اولتقو ساناو لام نم اودجو ام اوعيجو 0 لبق
 0 ند

 تحعم» املف بيصخ ىنب نم الجرو 4ْفَيْحَألا ىنب نم نملجرو

 ني ناسح ميكر « نادم ءافيقي* شيشلو بيبصلا ودب كلذب

 نب ايفدلاو ةجاكعلا ماهل لاقي كير نب ىكيوسل سرف ىلع ةلم

 سيرف ىلع وربع نب :كيز وبأو 8لاغر اهل لاقي ةلممل سوف ىلع ةّلم 0
 وبا لق شيل نم اوند اذا ىتح اوقلطناف ةريش ماهل لاقي هل

 كناسل ىشخدن اناف فرصنأو انع فك زلم 5 ل 1 حيز

 اهديب ثحبت هسف لعب هنم ادعبي ملف امهنع فقوف 7 قرصناف

 ىتح اهل ئخرت* نيسفلاب كنم نيلجرلاب ىضا انأل لاقف بّتوِتو
 الو 0كناسل اًنع فكف تلعف ام تلعف ذا اما هل الاقف امهكردا !5

 تبناكو ةّلمن ني. ناسح الا عنم ملكتي لأ هاوعطاوتو ىملا انماشت

 2) 00 لجيرلا. 6) 81وءا نادم ىداوبو 0 12010126 و

 و100 8ءاك1 هأب ءلعتأ ننس م 8عءواعر ءوؤ عهتصم 1ععانو 1252541

 710. ظعاعجأ اثم 1. معي.ر 2815ء. صقاملابب 4) آعءانو 1طص 1ةطةو1

 1835ءل.١. فنجالاو 00. قحالا. 2 516 815هطءز ناددم اًفيقت.

 7) ل151 0 ععم بكر نمبف ناكو نم رفن. 5) 0004 خل

 /) ذذع طتقءطعو ©00. لاعرب 2) 52:0 1. 117 7. ديزي. /6) 10. ءا>

 1115. )7  815ءط. 200. ناسحو. #7) 115[1ءطم م0: . 2) دع

 1115ءطبو ©00. هت. 65) 815ءط. اوصاوتخ.



1. 0 

 مالسالا ىلا وعلي هباتكب معلص هللا لوسر ىنع نم « مدق ايل

 نم ئبلكلا ةفيلخ نب ةيحت لبقا نأ تبلي 8 اال اوبال

 هل ةراجت هعمو هللا ليس هثعب نيح 37 بام انهيتك دك

 ةيحد ىلع راغا رانش هل لاقي اا داوب © ناك اذا 1-0

 5 عُيَلصلاو نايعيلضلا كينهلا ىب ضصوع هنباو م سصوع نب 2قيتملا

 نم ارعسف قلد« عليم دعم“ اكتمل لاك ريرقك ريالا 02
 هدم كي

 ىيبهلا ١ ىلا “اورفتم ”باَجأو املس رك نع ةلقدر وق ييقتلا 2

 موعلا عن » 'للاعتا بواو عيت ناينلا*“بكيشلا باتل يف هنبأو

 لاقف ىعيلضلا رث ىرافضلا رقشأ نب ةرق فثموي ىمتناو اولتنقاف

 ٠ هتبكر باصأف عسب 7لاعجت ' نا نب :ناعنلا“ ئهرو ىبل ىبآ انأ

 ببن ةيسض» أ: ل ننكز :نيفع جااناو اهذخأ هبضأ
 نب ”ةيحات "بكم ىف ىبيبصلا لَم ن 8 ماسح "نال ناقل

 ىف ناك ام اوذقنتساف باتكلا ما :ىلخف قدف/ لكك ىبلكلا ةفيلخ

 ملق ىتح ةيحد راسف ةيحد ىلع هودرف صوع هنباو كينهلا دي

 ؛5 ثعبف هنباو كينهلا مد ةاقستساو هربخ هربخاذ هللا ليسر ىلع

 ديز قووغ جاع ىذلا كلذو خقراح ىب 9 هللا ليسو جيلا

 اهلك ماذج نم ناقَتَع ٌتِهَجبَو دقو اًشيج هعم ثعبو *ماَذُج

 «) 115ءا>. ا8بو 200. دموق ىلع. 5) ملف. 49 600. اوتاك.

 72): 6007 فاتنْس و7910. 815ءط. 1و2 6غ ءةودجكم ]ةعمغ طن نانش.

 6) 000. طقع ءا ذص 500. كيبهلا. /ر ذذع طقع ءأ مصمم ءه0., 215

 ء(ن 14 اهؤز 07 4 24+ 7. هدتتتعتس 652036 1ععاملمدعمست 1اطن2

 «دوأ ضوعر 01100 3]101:طءاسش 11, |, عا 2و. هةعتسأ. ىلث5 ع0

 ع5 ضراع, 710. 53:0 2 216 ., 777211015 هر. 117'ءااطقتتقعت 235, 01و

 110. 610 11 028235 62 طع 21517 600: دامر. /) م2

 1ءعا10 ع5 نايح. 2) 000. خملسم. ) 64 امأرتح. 2( 0 00



 أن 1

 هللا :لوسر امهل بثكف نارجكت نم كيسلاو بقاعلا كفو مدق اهيفو

 8 ملصلا باتك معلص

 © سبع كفو مدق اهيفو لاق

 © عادولا ةيحح ىف معلص دنلا لوسر اوفاو فدص كفو مدق اهيفو

 © نابعش ىف ىئاطلا متاح نب ىدع مدق اهيفو لاق

 كبع ىب ةنانكل هب ىضقف هتاريم ىف ةتالع نب: ةمقلعو .ليلاب

 © هربولا لها نم تننأو رّكملا لها نم اهو لاق ليلاب

 © ةرشع مو نالوخ كفو مدق اهيفو لاق

 ىتقدح لق قاحا ىبا ىتلح لاق ةملس آب .لق ىيح ىبا اننا

 *نكف ىف معلصب هللا ليسر..ىلع. ملف. لق. بيبخ. نا نب ديوي

 باتك اذه ميحبلا ناجرلا هللا: مسي... هباتك ىف اباتك هموق ىلا هلأ

 ةماع هموسق ىلا دتثعب ىتا كير ىب ةعافرل هللا ليس كّمح نمد

 الل ليم ابلغ «4يرهش, .نامآ ملف زيدا. قمو هلوسر بروحو هللا

 “اهولزتف ءالجرلا ةرح ةركلا ىلا اوراس رث اومَلْسَأو اوباجا هموق ىلع

 نم نع ناحكسأ عليا نع ملس اس لق دي ىبأ انثدخ

 كيز .ىب ةعافر نا ءاملع اهب اوناك ماذج نم لاجر نع ٍعتي ال »

 5) 60111 2115و ل ا ءنعلش 7 6) 001. 51113 !ةرا*

 ةصصب كن. ) 000..هدص., 710. تقع. 11, 14 ]ذأر قو 0071 1. 165 1

 ىفغذ. 2015 )2  66



 .1١ نس الاخ

 هللف كلذ قع ةقيفح هونب .تقفضصف ىف الثا معلا هللا ل1
 © ناك كلذ ىا ملعأ

 سيف نهب ثيعشالا ٍغسَأ, ةذنك لفو ملق اهيفو رفعج وبا لاق

 نع قا دبا": موغ ذهل اعف“ لاق ليبي ىبا انثحكف ىدنكلا

 :نيب ثععشالا معلص هللا ليسر ىلع محق لق قرعزلا باهش نبا
 هدحسم هللا ليسر ىلع اولخدف ةدنك نم اًبكار 5 نيتس ىف سيق

 هاهيففك ىف ةربحلا ٌبَبَح عيلع اولككتو ٍعَيِمَح اولجر لكقو

 ىلب اول اوملست رلا لق معلص هللا ليسر ىلع اولخد املف ريوخناب

 لف زف ىقلف اهم وُقَشف لق مكفانعا ىف ريرخل اذه لب اف للك
 ةطراوملا لكآ ئسبا تنأو راوملا لكآ ونب نحب هللا ليسنر اب ثعبشالا

 دبع نوب سابعلا بسنلا 21لهي اوبسان لق ث هللا لوسر مسبعف

 زاوملا لكآ وغنب نحن الاق اه نم الثسف برعلا مضرا ىف ءاخاس اذا

 معلص هللا لوسر لاقف اًكولم تنك ةدنك نأ كلذو كلذب ناززعتي
 ه لاف “انيبا نم ىفظعت الونانمأ وفقك ال .عنافك قي ارصقلا ولو 0

 م الجر عمسأ 0 هللاو ةدئك ورشعم ب 9 مةقرع ليغ سيق نب تعبدتنالا

 © نينامت 5 هّدَح هترض آلا :مويلا ىعب* اهلاق

 © 7نييواعرلا كفو مدق اهيفو

 «2) 15[2ءال. مدعم. 82) 12 010016 1مل )اثر ء6 خباغلا ىسأ 1, 16و

 3قز 815ءط. 1ما* نينامث ءا وزع هللا. ) 250. اهوقفلا 40

 اذه. ) 55156. اعاش. ر/) 000. ضرالا, 1115ءال. ضغب. ى) 815ءاد»

 متغف. 0 2) 000. ٌلجر. 2) 81و. هس. 20 000. هنحر لكك
 ةددتنب ' 2) 660 سوداحرلا و 710: ذخ ةبنر, جاكي



 ]يزل 00

 بائيقالب كرخست .معلص هللا :ليسسر <ىلا ةمليشم ثتأ ةفينخ  ىب

 0 واللا تا رك بفيس ا هقمو ةسباما د .نئلاج اللا لوندو

 هنورتسي 7 معلص هللا لوسر ىلا ىهتنا املف تاسوخ هسسأر

 قه ىتلأس ول هللا لوسر هل لاقف 6 معلص هللا ليسر ملك بايقلاب

 انف لقت نيج نبا اس ة؛كتيطعا ام :ىدي ىف ىذلا* بيسعلا :

© 

 ةفينح ىب كفو نأ معز اذه ريغ ىلع ةمليسم ثيدح ناك لاق

 اوركذ اوملسا املف عهلاحر ىف ةيليسم اوفلخو معلص هللا ٌليسر اوقأ

 انلاحر ىف اثل اًبحاص انفلخ ىكق انأ هللا ليسر اي اولاقن هناكم هل

 رهوقلل هب وسما ام لثمب هللا ليسسر هل رمأت لق انل اهظفح انباكرو

 كدي كلذو هباكحا ةعيض هظفح اًناكم مكرشب سيل هنا اما لو

 كاطعا اب ةنيليسم اوناجو هللا ليسر نع اوفرصنا رث لق هللا ٌليسر

 لقي لا 2«كفول لقو دعم رمألا ىف ككرشأ نق ىلا لاقو جل

 كلذ ام اًناكم مكرشب سيل هنا اما ىقومتكذ ثبح هللا ٌلوسر مكل 5

 عجاسي لعجخ رث ةغعسم + تيكر ماشا ىكق ىنا ملعي ناك ان لا

 هللا معنا فقل نآرقلل ةافاضم ليسقي اميف مهل لوقيو /تاءاجسلا

 «ىَشَحو قاقص نيب نم «ىَعْسَت مسن اهنم جرخا *ىَلْبُصلا ىلع
 9 ليشف كلذ ن2 انوا رمدل عل لحأو ةالصعملا خنع مصوو

 ©) 835ه. 200. هلاسو. 2 2) 83592. هدم. 2 835ءل2. هظفحلل ىلا.

 2) 815 عاطب 2010 -ا ع ذتم اوناك ىنيبذلا. ه) 8زوءاطت. و 0

 رك) 5زعر ءهمصك 11012113830 7227 ةكقر 16: 815ءل>. تاعحكحاسلا»٠

 م) 81502. دهشي كلذ عم وهو .
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 اء | نخلي

 كادع .ىق: نأ كل نماض انا معن .معلص ؛ذللا .ليسر لاقف ىييدا ل
 «اولأس رث هباكحا هعم ملسأو ملسأف لق هنم ريخ وه ام ىلا هللا

 ةاولاقف هيلع مكلمخأ ام ىدنع ام هللاو لاقف نالْمكلا هللا ليسر

 نتاننبلا قوص. 'نماام ٌلوُصءاندالتاا نيو اننكتم نإ هللا 0
 ةرانلا قرح كلذ ايثاذ اهاياو 4مكايا لق اندالب ىلا اهيلع غلبتنفا

 مالسالا ىنسح ناكو هموق ىلا اعجار دوراخل هدنع نم جرخن لاق

 هموق /نم عجر املف ةدولا كردا دقو كلم ىتح هنيد ىلع «ءابلص

 ناعنلا نب رذنملا مرورغلا عم لوألا مهنيد ىلا عانم ملسا ناك نم
 مالسالا ىلا اعدو قمل ةداهش مدهشف ةدورامل 7 ماقأ رذخنملا ىبا

 ماتم ”ناو'عللا دالا هلا دأل نا ىبينتا عننا ننشهلا ابي

 كثنععب هللا لوسر ناك كفو دهشي م نم 1ىهناو هلوسرو هدبع

 ىدبعلا 7”ىواس ىب رذنملا ىلا ةكم تف لبق ىمرضملا ىب ةالعلا

 ةذر لبقو هللا ليسر ”ةاقو دعب كله رث همالسا ىنسحن ملسأت

 © نيرجلا ىلع هللا لوس هدنع ريما ءالعلاو نيوكجلا لعا
 نع ةملس امد لق كيج ىبا امن ةفينح ىتب لفو ملق اهيقو

 خفيبنح ىنب لفو معلم هللا لوسر - مهق لاق هىاكاسا ىبا

 تثراخل ةنبا راد ىف علزنم ناكف باذكلا بيبح نب ةمليسم مايف
 ةملس آند لاق كيج ىبا اس ءراكنلا ىنب نم مث راصنالا نم ةأرما

 نأ ةنيدملا لها نم انثايلع ضعب ىنثّدح لق قاكسا نبا نع

 ] ه) ة15ءهط لاس 82) 8وهط. لق. 2 ظنك الارض. )١4
 36 205ءطنر"كايأ١ "2) 25150: اييلط. رز 115025 هذ 2 1515

 200. ىبر .١10 8ءاقماط. م. 2) 1 ماقاف و [1ل1وءط. لاق. 2) 8اوءاط.

 300. ملكتف. 4) 1115ه. لهشتف. 42) 15[8ءاد» رفكاو. 72 000

 داس. 7) 000. ءافور 8لوءط. هده. 60) 1710. طتقعط. 12,



 | نزنتإ 1

 ىنغلب اميف هللا لوسر هل لق معلص هللا ليسر ىلا ىهتنا املف لاق

 هللا ليسر اي لاقف مزرلا مهي كموق باصا ام كءاس له ةورف اي

 هءوسي ال مزولا مهي ىموق.باصا ام ّلثم هموق بيصي اذ نمو
 مالسالا ىف كموق 3 مم كلذ 7 امأ معلص هللا ليسر لاقف كلذ

 اهلك محّذَمو ديب زو دارم ىلع هللا ليسسر هليتساف هاريخ الا 5

 معم ناكو ةقدصلا ىلع صاعلا ىب كيعس ىب دلاخ هعم تعبو

 نرايفسو بيرك هبا ان «معلص هللا ليسر ىقوت ىتح هدالب ىف

 ةورف ىع رماع امن لاق كلاجم اذ لق ةماسا هبا اس الق عيكو نبا

 21 نادع ميو كموي تهكا هللا لوسر ىل لاق لاق ككيسم ىبا

 © ىفقب نمل ريخ دنا امأ لاقف ةريشعلاو لكلا 8 ىنفا هللاو ىأ ؛

 ةيلسا انه لت نيحا قبا امتححف شسيقلا 'كبع القو. مكق“ اهيفو

 ورمع نسب دورات معلص هللا ليسر ىلع مدق لاق قاحسا نبا نع
 0001 ل2 لتر ىف .سيفلا ىيجبع حا 2 لعملا ,نيب ع شنحا نبا

 نع قاكنأ ىبا ىع ةيلس آس لاق كيج نبا اسد 20007

 اال اعلا املا عع نفل ءرديخ ناب نسال »
 اي لاق هيف هبغو هيلا هاددو مالسالا هيلع ضرعف هبلك معلص
 /ىمضتف كنيدل ىنيد كرات كا نيد ل تنك لف /لىد) تق

 18121. هع ظتوءط. 11, 253 اهئاوقو ا ل7. اهأرس مانا

 012103 دما 8توءط. 1هأ,و 6 اهتانق.

 ه) 1ذ اقارخ-. 6) 000. ىئار 710. ظعاكأ مك 1. نأ. ©أ

 14 ةباغلا كسا 17 امأو 2 0 رشح مافن 12 ار

 1110562. 2600 ىلعل. 1115ه. هدم. ىلعملا ىب. ه) عآاوعطر

 ممصت عم 7ءا1معدق5 ر عتأ ال نم #ي) 715 ىمصضتفا.
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1 : 

 | 5 د (نزغامب

 ةانيمزهم ريع مويه ناو اه 0 ٌبلْعَن نذ
 انيك 0 ةمعطو |نابياَتم نكلو 0 الف 5 لتقن 1 و

 21 هاما

 انيبَك اني 0 دفورص 0 2 لاَجس هنلود رهدلا كاذك

 انينس هثراَصَع سبل لو ىضريو هب وسي 6 وف ابيزيف

 انيكط اوُطَبَع مدوألل ىفل* قَد تارك هب َتِبَلَقْنآ اذا
 نوُوَخ ةدل نامزلا َبْير تبي عنم رهدلا هبي ْطَبْعُي نو
 انيق اذا ماركلا 6ىقي ولو انْذَلَح اَذا كولملا َتَلَح ىلق

 انيبلوألا ”نورقلا يتفأ اضنك )تسرك تاور 2 مقا 0
 كولمل اًقرافم معلص هللا لوسر ىلا كيسم ىب ةورف دجوت املو

 لاق ةدكنك

 اهءاسن فرع لجل ناخ !لجرلك ثيضرعأ ةدّدك كيلم ثميار

 1 اهعارش يح هاهلضاوف 0 تاك مو * ىنلحار ا

 اق 26 2000 طاتتحع عدوان اتت 01 عتئانتأ كم7. 1. 1., 1ذ 113 0

 © خ.داغلا للسا ءا 26ءاك11 يكز مص 0 1 امو ' - رك 0/702 ع

 [1منغ5م3, ام), 8, ]2ع06 ه6 815ءا. )5  (000. لبقتر 5157© 135

 لبقت. ؟اناوو15 16ءانو 56 ىكلو ىبج انيط 3 امو, ء0ا1. آ1يهصع
- 5 

 ةعدع..1, 207 5221..3.1..01: , هرب لش ه6 ]ةعلك خلوقوا ما ا

 هفرصب ركب ه) 8زوءط. ءغ 14 "9 ام. ةثرمانتا 815ه. عيان ال رسن

 ىضرتو هب. رك 000. «6 14 ىلوالل ىقلاف, 111500. ىلالا تيفلاف.

 آ”20 560. اوطبغ اًظوع. ى) 000. بيغب. /2) 14 هل. 2) 0

 ىقل. 2 8اوءط. © 14 مكلذ. 2) 815. ها آه لجبلا 7) 51

 و16116 كي/., 1ك ازد 007. ء خباغلا لسا ءغ 1طصد آآ31]20 7ع,

 [115ءاد., 8لوزن. ءأ 1 تبق و 1121. تيبكرش. 7) كي. ءأ 2

 دمحم ماما. 6) 14 ©0770. اهلئاضف. . م) آ.عءاتو "انا 5ةتثك 9
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 انس ١١ ةانس

 كل اختيم ضوعيبسلا نم ةبرتعسي ىسماف

 كي اس ردسي 7-0 مرا #

 هك اني ريغ 0 © ىننمتت الذ

 هدلتع هلوح ريتك اسنطو هل ة ىوشو

 هيلعو كييز ىنب نم هموق ىف برك ىحعم نب وريع «ماقأف لاق

 000000 كراون اند تنزف يسن نب يق“
 هرذقب هرضنم فاس ارامح كلم ريش ةورق كلم انْذَجو

 © ردَغو ثبخ نم ءالوكلا ىرت ريمع ابا تيار اذا «تنكو

 لبق ا. ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىف هللا ليسر ىلع مدق ناك دقو

 اد ناكل ىفا نق ةملس ءاس لق نبع نبا انتلحف, ةدنك

 لوسر ىلع ىدارم ا كبيسم نب ةرورف مدق لق ركب نأ نب هللا دبع

 مالسالا َليِبْق ناك دقو هل مادناعمو ةدنك كولمل اًقرافم معلص هللا
 اودارا ام دام نم ناد اهيف تباصا ةعقو ناد كلم نب

 د 2 كيسا نيا
 )  6ىنمسميت». م) ةزع ك00. ءمصأتق 5عأ71120. .000 )6©

 مافاف» 2) ةذع كيو. 1. 1و ردغبد 2ر15 نا هزت 82ال ا

 1175م 1ع101 7269ب2:1 ع+ 4 رفثب. 6ه) 0 نك © 201 تير
 رك) ظتوءط. 1+. ادذعابمو م5056 5ءو: هل ا معلص هللا ليسر 1
 5 000 ك1 ل. 77 20 2815: مدرلا مويب © 6 0نران# , 1ك ")و ءأ
 ةقاعل) قسأ 137, معو 1121: 111, "ذو 10 120ز5: 7عممم 111, م
 1161 60 مورلأ وناتموج 1ع 1201117و 6 ءهععاقخغ كين. 1.1.), 5ع 0
 معاج عن ه ]ةءعؤغزم 7. 2) 000. مءذجالا. 6 تدمهصصتتتت 111

 ءإ ]ةعاأ 117, >4. مممعمست غمس ؟ءدكانتم , 8عءاكت1 211 10 01١

 سل ا تس ا ةشضيففتتا



 : كم رهن

 هدشر «ايداب دما ا كك د كرما

 هدعتات فورعمللاو 52 ةءافشآب كرما ه

 هذنو 6 هراسعأ راما“ ديوك

 هحسأ اسناج“ هتيلق»" يرق. نرش تانج

 هك هعامس 0 2550 ا منع

 لصق 9 امئاوع نان ىنشم جمولا م

 كبل هقوف اكل ميسا 1 :دييشملا كا

 هسه ع

 هذتك ةاًرشان نئاربلا َنْئَس ابْنَ تالا
 هس نه 120 كن ن

 هلضتعيف لي 0 نأ نرقسلا ىماسي

 هد م هَ 5 3 005 9 م

 ع«لليصت_قي هضفخايف ةعفرشيلت هد خابقف

 كادر د 6ه

 مد 7 كليف 0 502 1 هيطخيف 11 هغملبف

 ن عد

 بو لك ل اتنزو 5 00 كررشلا 0

 «هدويبب هلوبقف هب ىدغي وأ وودغي ام ىنم

 7 هدلبز هباردش * قوف ليتتفحاملا رطخ لثم رطخيف

 5عل 3 م2105 22. 181017. 5ءعاتتلات0» 5603102 عات, 011313 5301

 2115 ناري 22-101725 ها كيرا 2117 ن1 1 هريبأ نم 10

 هب امم).

 00(.)2. ايواث.....25) 000. كقلاب. ' 2000. :قنعتاتبت" 2)

 اثملا“ ) 8تفءت. هر ريمخلا ”/) 210: ذيلها )600: شارك

 /) (200. ىنيبفال. )2  5[8ءا. ا 2807. تيقلل. 2#) 000. انبئسو

 21017. امغبض (©( نيش 250 6 نيتشر. 2) 000. ارشابر, 2107. امشاد.

 72) (00. حعفكؤيف. 7 000. هدم.: 200101 هي ظلقعال. ءغ 7.

 هر 815ءاد. 02312 مديضكتف. م) آالعيواد5 5علا1ع26ع5ر ءئع عسانا ., 11

 داما 0طوعءاتكل. (نانعدتم ءمع202201 م23125 ©0015 1ةءنمدعو , ذم
 (ءدعغاتص 72ععا35, 21115 2ءا1ض0ا10. ' 7) (000. ودغي (ء6 220 اذغي)

 ءمصاتد دصعاماتتط. )7  000. هجيز دبارس
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 يزد ٠١ ةئس

 ديلولا نب كلاخ عم ناك نم حا دأرأ ناف هعم نمو كلاخ

 ا نيل ف دلل لا هيرت دعم بتعب نا
 ىلع انب ىلصف هل اوعمجن ريل موقلا غلب نميلا لثاوا ىلا انيهتنا
 ليخ انيذيا نيب مذقت ث اًدحاو افص انّْفص غف اًملف رجغلا

 تيلسأت معلص هللا ليس باتك جيلع أرق ث هيلع ىنثأو هللا

 000007000 ناديا دسار ىب فايت ناد
 نادف لع مالسلا لاقفإ سلج رث اًدجاس مخ هباتك أرق املف

 © مالسالا ىلع نييلا لها عباتت مث ناده ىلع مالسلا

 عمالساب معلص تقلا لع ديبز قو مدللق اهيفو رفعج ج وب لاق

 هللا دبع ىع « قاحم“ ىبا ىع ةملس انني لق تبيح نبأ انترع

 بك ىدعم نب ورمع معلص هللا ليسر ىلع مدق لق ركب ىقأ نبا

 دق 6 لكل رنا ودع ناكو .ملسأت | كينيز/ ىب نم, سانا(

 هللا لوسر وما يلا ىهتنا نيح ىدارملا ىوشكم نب سيقل لق

 الجر نأ اكن كك دقو ميويلا كموق نيس ؛كنأ سيق اي معلص

 0 7 لوفي زاجخأاب جوخ نط نييحا دل لافي شيرق نم !5

 1١ ليقي انك ايبت ناك ناف هملع ملعن .ىّتح ديلا. انب قلطتا
 دملع انيلع كلذ ريغ 1 هانعبتا هانيقل اذا كيلع ىفخضي ال

1 

 1 00 هسيأر 50 عوتكم نم سك هيلز ةيلعا لليل

 2 كرتو ىنفلاخ لاقو هيلع ة طقدو اًريع دعوا اسيق كلذ غلب د

 ه كلذ ف وردمع لاقف

 2) ©0211: ط1اععل.ا ١)10 " .:2) 215عاطنا ع ل077 مطختو. ه) 01

 1211115 5601162115 7225115 12 711015 1ءعاتضأاتك 327. 111561. عغ 1077[2.,



 اا رووا

 12" نتن |

 ِِ ا مل

 عتيرق لوح ىّمح مل ىجو هامكْسأف مغلص هللا لوسر ىلع اومدق

 يف دبألا نم لجر لاقف نيكس هلاف 4كلذ ىوس* سانلا نم

  نوزغي اوناكو ةيلعامل ىف دزألا نم بيصت معثخ نناكو ةوزغلا كلت

 : مارق رهشلا ف
 / ةبئاخ 0 انتقورسش ام ورع و

 0 ا يف اهبيقو ٌلاعبلا ايد
 ع 35
 اق ىف و اريمح 2 ا 4 00

 رّْنلا اهل تاس دق َمعّْنَح َعَْجو
 0 ةلمخأ و اليلق تتسم 11

 اق 2 0 :اونادأ ىلابأ امف

 ىلإ هجرس ى:بلط» ىلا نيك ىلع مكص هللا لس د 0

 جاع نب وريع نب دمحو بيرك وبا انثدحت ناضمر ىف نميلا
 نم ميعاربا اس لق .نجرألا ”ناجرلاىبع ىب ئيك ىفدش ا

 موعدي نميلا لما ىلا نيلولا ىب تلاخ معلص هللا ليس كعب

 هنوبيجج ال رهشا تس هيلع ماقأف هعم راس نميف تنكف مالسالا ىلا

 لفغي نأ ةرمأو بلاط ىبأ نب ع معلص ىتتلا هدرعبف ءىتن ىلا

 2) 000. هم. 65) طلوع. عا 201 ظرف هه 8لوءال. عع 207

 كاعرب 4) 1[زوءط, عا لور". هده. )2  1115ء. نودعي. /) 00

 تسال < 516)2 164م0, 1115011 32110 اريمح 18115. ؟هم ايمح

 كستطتغم هم :عءاع. 2 000. نعاب. 2) 000. اوناذا. 2#) نمد

 8هعارقشبت ع0. اكمعطا 111, اممر عل. ظان1. ال, ا.1* ءغ1خ للا. 2) اة عاتق

 معي 17 خيلع.



 بزل 1 ةععتن

 ملسا-نمب تفاجج نا كمر. هموق نم ملسا نم ىلع هللا لوسر

 هللا دبع نب درص يخت نميلا لثابق نم نيكرشملا هتيب لما نم

 قتموي كو شرجب لونا نح «.شيج يف .ةللا ليسر رمأب ريس

 اولخدف معْدَح هيلا «ثوض دقو نميلا لثابق اهيفو ةقلغم ةنيدم

 رهش نم اًبيرق اهب جمورصاخن نيملسملا ريسمب اوعمس نيح ععم و
 لبج ىلا نك اذا ىتح الفق هنع عجر هنأ رث اهيف هنم اوعنتماو

 ار 3 ادرس عنج نيا امنا هنا رج لع". نظاركَك هل.لعب
 ناك ىقو اًلتق جلتقن هيلع فطع هوكردا ةاذا ىتح هبلط ىف

 وهو معلص هللا لوسر ىلا هنم نيلجر اوتعب دق شرج لها
 تعم يشع هللا ليسر كنع ا انيبف نارظنيو ناداتري ةنيدملاب

 نايشركلا ماقف ركش هللا دالب ىأب معلص هللا لوسر لاق ذا رصعلا

 كلذكو رشك لبج هل لاقي لبج اندالبب هللا ليس اي القف

 اي هل اف الق ركش هتكلو رشكب سيل هنا لاقف شرج لها هيهست

 نالجرلا سلجن 35 نآلا هدنع رحل هللا هَنُْب نا لق هللا لوسر
 ىآلا هللا ليشر نأ: اككو امهل .لاقف نامثع ىلا وا ركب نا ىأ ؛5

 عفريف هللا وعدي نا هالتسف هللا ليسر ىلا اوقف اكتوق اهل ىبنيل
 اجرخن منع عقرا ْمهللا لاقف كلذ هالأسف هيلا اماقف اكموق نع

 موب اوبيصأ امهموق ادجوف امهموق ىلا نيعجار هللا لوسر كنع نم

 معلص هللا لوسر هيف لق ىذلا مويلا ىف هللا دبع نب درص جتباصا

 ىتح شرج كفو يرخن ركذ ام اهيف ريكذ هلأ ةعاسلا ىفو لق اموو

 ©) 51ن ظلوءط. 1م*, 0رورم ع 14 ةباغلا لسا 111, !بز (000.توصر

 م01 توص 2( حاص ىا). 2) ©0600. هدص. 6 حلت



 1 «ىلددي ابك

 عبرأ لبالا نم نيرشع لك تو ناناش لبالا نم رشع َك ف رشعلا

 ٌعيبتت قبلا نم نيثلك لك ىو ةرقج رقبلا, نم, سيعبرأ لك قو. هالي

 ةضيرف اهناف ةاش 1 كا منغلا نم نيعبرا لك ىو 8-50 عنج

 ناز نومف ةقدصلا ىف نينموملا ىلع لجو رع هللا ضرتفا هلل هللأ

 جامالسا -ئنارضن» وا ئدوهب..نم ملسا يما ناو ]032 0 ا

 لثم هل نينموملا نم هتاف 2مالسالا « ىيد نادو هسفن نم اًصلاخ

 هتيدوهي وأ هتينارصن : ىلع ناك نمو جيلع ام لثم هيلعو هل ام

 نيعاوا حل اوكا ركذ لح لك قدور اهنع اوتو

 خمذو هللا ةمذ هل عراف كلذ صَل نمف /اًبامت ضخ وأ ب رانيد

 0 ع اعمار هلوسرلو هلل 26 هناف كلذ عنم ا هلوسر

 © نارجانب هلماع مزح نب وريعو معلص هللا ليسر قوت ىدقاولا لق
 ىلع :لاوش ىف نامالس .ثفو مدقق ةنسلا ةذه ىو ىدقاولا ّلَق

 © ئنامالسلا بيبح عسأر وفن ةعبس و معلص هللا ليسر

 © ناضمر ىف و ناسغ لافو مدق اهيفو

 5 © ناضمر ىف #كماغ كفو مدق اهيفو

 رشع 1ةخعضب ىف هللا دبع ىب كربص عسأر وألا كفو مكدق اهيفو

 قاحسا ىب ليج ىنتثدح لاق ةملس آس لاق ديج ىبا انتدحف

 يم معلص هللا ليسر ىلع مدقق لق ركب قا نيب هللا دبع نع
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 ا

 رب

 أنام نك

 وغصالا جلو ةربكالا يدل هيف هب هللا وما امو هتضيرفو 2

 ريغص كدحاو بوت ىف لحا ىلصي نأ سانلا ىهنيو ةرمعلا وو

 نأ ىهنيو هقناع ىلع ءههفرط ىنتي اًذحاو ابيت نوكي ن

 ىهنيو ءامسلا ىلا هجرقب ىضقي دحاو بوت ىف ه4ّدحا ىتُصَي
 00 0 هاف ىف مافع انا لا هسارب عش الحلا ضقحي هال نأ

 مءاحد نكيلو رئاشعلاو لثابقلا ىلا ءاءدلا نع يَ ليلا نا

 لثابقلا ىلا احدو هللا ىلا عني رن نيف هل كيرش ال هدحو هللا ىلا

 ال هدحو هللا ىلا ©ءامدد نوكي ىتح فيسلاب واوعطقيلف رئاشعلاو

 قئفارملا ىلا هيديأو عفوجو كضولا غامشاب لعل“ باع كلير

 لجو رع هللا عرمأ امك عسوؤب 7نوكحسجو نيبعكلا ىلإ غلجنأو

 ”رجفلاب 7سلغيو عوشخلو عوكرلا ماماو اهناقول ةالصلاب /: «رمأو

 ىف سمشلاو رصعلا ةالصو سمشلا ليم # نيح ةرجاهلاب ركاهيو

 ودبت ىتح هرخوت ال ليللا لبقي نيح برغملاو 0 ضرألا

 ةعمجلا ىلا ىسلاب ةرميو ليللا لوا ءاشعلاو ءامسلا ىف ممجنلا

 نم ذخأي نا كرمأو اهيلا م اورلا نع لسغلاو اهل ىدوت اذا
 راقعلا نم ةقدصلا ىف نينموملا ىلع بتك امو هللا .سمخ مناغملا
 فصن ٌبْرَعلا ىقس امو ةاهسلا نقس امو و لعبلا ىقس* ام رشع

 مخل

 ه) طلتقءط. و. 82) 8ت5دءطب 200. ريكالا جدل ء) طلوعطلل عع 0.
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 3 [بإخب

 ليسر رمأ ر# عنكذص لف ملظب «اذحلا ؟ةبك“الوأ ىزفتت الو تح

 دفو عجين نيضلل نتج سيق هتعك نبا تركلبا 832 هلا

 ىن ردض ىف وأ لاوش يقب ىف: جميح ىلا بعك نب تراك

 ىتح رهشا ةعبرا آلا هموق ىلا اومدق نا دعب اوتكمي ملف ةدعقلا

 5نبا ىع ةملس امن لاق كيح نبا انك «معلص هللا لوسر ىقوت

 هللا ليسر ناكو لق ركب ىقا ىب هللا دبع ىقدح لق قاحسا

 ورع مهلفو ط نأ كعب بعك ىب ثراخل ىنب ىلا ثعب معلص

 عيلعيو نيدلا ىف جيققيل راكنلا ىنب دىحا رق ىراصنالا مزح ىبا

 يع اًباتك هل بنكو مئاقحص مهنه ذخأيو مالسالا رئاعمو انسلا

 ٠ نايب اذه ميحرلا ناجرلا هللا مسب همأب ديف همأو 4هيف هيلا

 نم عع كوقعلاب اوفوأ اونما دخلا اهنيأ ايا ©ةلئيرو هللا لآ

 وقت. هرسسا ديلا “للا :ةتقب نوح محب و سس
 نونسخم ْمُه نيذلاو اًوقَنأ نيذلا عم هللا ناف مهلك هرما ىف هللا
 يطل نمافلا 50 9 ناو هللا هب 7 امك فحلاب فخاي نا كمأو

 5 سانلا ىهنيو ىيدلا ىف قاهقفيو نآرقلا سانلا ملعيو هب جرمأبو

 90 ىذلاب سانننلا :نبْفُيو رهاط ىعو الا نارفلا حلا سري

 ناف ملظلا ىف يلع قنشيو قلل ىف سانلل نيليو قيلع ىذلابو

 ىلع هللا ةنعل الأ 8لقو هنع ىهنو ملظلا كك لجو ّرع هللا

 8: اهلععبو رانلاب * زقلعيو ةاهلعبو ةنجناب سانلا رشبسبو نيملاظلا

 ه» مخل رهاعم سانلا ملعيو نيدلا ىف اوهقفتي ىتح سانلا فلاتسيو

 ش ه) 000. ىحا. .2) 600: 053. 2 500:2 4 نب 4) 215ءادم

 11 200. «تيعن  كالكقر. و 55:22 ركز 1ك051605:1225:

 تا. وع /) لكمال 11173. 21. )2  5اع 00100106 1101. : 115ءاد. اهملعبو.

 /) طتوءاد ع( 7 اهلعو راغلا سانلا.
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 ند

 أب“ 2-0-6

 نب َكاّدَشو ىدايزلا ةطْيرق نب هالا دبعو «لجتملا نب كيزيو

 اومدق املغ 2 ئبابضلا هللا "تعا ىن ورضي. ةئانقلا هللا ةليغ

 لاجر انك ىيذلا ميقلا ءاوه نم لق جآرف معاص هللا ليسر ىلع

 اًرفلقو ابلغ. بعك ىب ترام نب ءالوه هللا ليسر اب لبق دنهلا

 هللا لوسر كنا دهشن اولاقف « هيلع اوملس * معلص هللا ليسر دنع

 هللا الا هلا ال نا كهشا انأو هللا ليسر لاقف هللا الا هلا ل ناو

 اورجر اذا نيذلا 2 معلص هللا لوسر لق رق هللا لوسر ىنأو

 هللا 03 اهداعأ رث لحا نم هعجاري ملف اوتكسف اومدقتسا

 ةختلاتلا هالا ليسر اهداءا رت 0 هنم دهعجاري ملف ةيناتلا معلص

 ديزي لاقف ةعبالا هللا ليسر اهداعا رث دحا جهنم هعجاري ملف

 تنفجر

 كلاخ نا ول معلص هللا لوسر لاقف تارم عبرا اهلاقف انمدقتسا

 ان ل اا تملا كقا امكزف يلا» بنكي" الب قيزولا“ عزا

 اه ةللاو اما ناذلا نبع ني كيؤي لاق مكفادقا“ حت“ مكسوفز

 انأ نديذلا نىك ىلا ليبسر ب معن ,ناحملا كبع ىبأ

 رتدج نمف هللا لوسر لاقق اًفلاخ انك الو كنك ام هللا لوس ؛

 هللا ليسر لق رث متقدص .لق كب انادع ىذلنا هللا اند اولق

 نكن م اولق ةيلهاجخل ىف مكلتات نم نوبلغت متنك مي معلص

 محلنا نم نوبلغن مئانك لذ ىلب هللا ليسر لاتفتق احا باغن

 مانكو دكديبع ىتب* انتك .انا/ انلفاق نم بلغزن انك هللا لوسر اب اولاق

 <) 0084. للجلا“ )3  قلثد 1ءءاتم ا دارق (11ن5 ع, 5904 5, 66

 6[ 0[2:), 5ءء. 14 ةزيباغلا كىسشأ 111, )0 .ءا 72 فنادق: 2 03

 قانبفلا 42) 0ع. دن 0172. 2200 ىحدا.هصلا. لاا

 م40. هدم. رك) ظلقعأطل. عا 810. هدم.



 1 خنس انه

 كيلا كا ىيناف* هناكربو هللا ةحرو هللا ليوسر اب كيلع مالسلا

 كيلع هللا ىّلص هللا ليسر اب دعب اما وه الا هلا ال ىذلا هللا

 لأ متيتا اذا ىنترمأر بعح نب ثراخل ىنب ىلا ىقتعب كنان

 نم كتملبق اوملسا ناف مالسالا ىلا وحدا نأو مايا ةتلث جالناقا

 ةاوملسي ل ناو. دين خنسو هللا باتكو ءالدلا داعب 0

 نما امك مايا ةثلث مالسالا ىلا متوعدف مايلع تمدق ىثأو عتلتا

 اويلست اوملُسُأ ثراخل ىنب اب اًنابك رغيف 0 معلص هللا لوسر

 ءب هللا محرما امب حمو حجرهطا نيب ميقم انأو اولتاقي رثو اومكسأف
 معلص ىنلا ةنسو. مالسالا راجم جملعأو دع هللا تاهت اع ايلا

 0 ةكرو هللا ليسر اب كيلع مالسلاو هللا لوسر كب بنكي نتف

 ميحرلا . ناجولا للا 'مسي . < معليص وللا” لوشر فيلا بسكو ميس
 كيلع مالس: جيلولا .ىب َنِئاَخ ىلا هللا ليسو ىنلا نيت

 كباتك نلف دعب اما هوه الأ هلا ال ىخلا كيلا هللا نجا ىناف

 نأ لبق اوملسأ دلق ثراثل ىنب نا ةريخب كلسر عم قعاج

 5 3 نأ © ةداهشو مالسالا نم هيلا ٍهتوعد ام ىلا اوباجأو هاولتاقي

 نأو هلوسرو هدبع اًذيح ىنأو هل كيرش ال هذحو هللا .الآ هلا

 جذقو كعم لبقيلو ءٌلبقاو عرذتاو عيشبف هاذهب هللا ماده دق

 لوسر ىلا كيلولا ىب دلاخ ليك“ هناكربو هللا ةجرو كيلع مالسلاو

 نب سيق مهيف بعك نب ثراكحلب لفو هعم لبقأو معلص هللا
 ؟0 ناحملا لدبع نىب ديزبو مدئصغلا ىذ نانق نب كيبزب نب نيصحلا

 ه) 5ع 8كنووطبز كمل. هدص. )2  8لوءطب ريت. 2 5ع
 جلتاقت )4  215ءل. اوكدهشو. ) 000. 200. نم ©أ ]دز ةماد اتش

 الروز عم. 2115ءط, هدي... ير (0ههكي ذه ةباعلا تسلادللط اغا 2
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 كررت 007

 ةأرما الو لجر هضاح هيف ةمويلا ككلذ ىسما ام هللاوف لاق هنع

 لضفا ناك موق دكفاوب .انعوس اف سابع نىبأ 7-0 لاق 2 30 لا

 رشع ةظنس كلك 3 مث 5

 ىف كيلولا نب كلاخ معلص هللا ٌليسر اهيف ثعبف رفعج هبا لق

 ىوالا ىدايج ىف ليقو لوالا عيبر رهش ىف ليقو رخآلا عيبر رهش

 ندوا اهنكفا بعح  قعب تراحلا ئب ىلا: ةكانبرا قا سوس

 نب هللا دبع ىع قاحكسأ نبأ مت دخ لاق ةةيلس مانع ؟لاقااةحيإ#

 وهش ىف كيلولا ىب ٌتلاخ معلص هللا لبس ثعب لق ركب قادم

 ن1 تراحيب كأأ إ: نسا نم كوالا ىدامجت .ق وابوخالا مين

 اًثلك علتاقي نا لبق .مالسالا ىلا وعدي نا هرمأو ناركتب بعك

 ةنسو هللا باتك ٍعامْلَع» يف مقأو* عهنم ٌلَبقف هكل اوباجتسا 1

 قي لإ خ  يرمف علتاقف اولعفي رث ناف «مالسالا رللعمو هّيبن

 © سانلا نوعديو هجو لس نوبرضي نابكرلا ثعبف عايلع مدق 5

 سانلا ملسأف اومَلَسَت اوملَسأ سانلا اهيأ اب نولوقيو مالسالا ىلا

 ,٠ مالسالا هيلعي هيف كلاخ ماذ هيلا ماعد اميف اولخدو

 017 1 + فلصأ هللا ليس (.ىلا :دلاخلا .ثناك رق # ةيبن ةنسو هللا

 ديلولا نب كلاخ نم معلص هللا لوسر ىبنلا دم ميحرلا ناجرلا

 0) ا[ تتمح ١ مز1( هزه“  ءزدكن قوتنا 1 ١)12!

 ه) 815ءط. 1م هدم. ٠ رك 815ءطن 3200. هللا لومسر درسمأ ناك كلذبو

 اولقاقي رثو اوملسا 2 نا معلص»



 نضل يوب

 اع ّلَّسَف ىسفن ىف لجا ال لق كسفن ىف ندجحت الف ةلأسملا

 وه نم هلاو كلبق ناك نم هلاو كهلا_هللاب ككشنا لق كل ادب

 كدشتأف لق معن مهللا لق اًلبسر انيلا كتثعب هللا* كدعب نئاك

 كرمأ هللا « كدعب ناك وه نم هلاو كلبق ناك نم هلاو كهلا هللا

 لق معن «مهللا لق ةهنود نم* ظبعت انوابا تناك هلأ دادنألا

 كدعب 0نثاك هوه نم هلاو كلبق ناك نم هلاو كهلا هللب كدشناف

 ه مهللا . لاق سمخل تاوللصلا هذه ىلصن نأ 2 انرمات نا كرمأ هللا

 ةاكرلا ًةضيرف ٌةضيرف مالسالا ضئارف ركذب ٌلَعَج رث لاق معن

 امك ةضيرف لك نع* هدشاني اهلك مالسالا عئارشو ميلو مايصلاو

 هلا ١ نا كهشا ىتاف لق غرق اذا ىتح اهلبق هلل ىف ءهكدشات
 داع 2 5 1 ع 35

 ىدواسو اذللا ليشر نم نأ تيضأو ىلا كيش ل هكاكر ذل ١

 رق كيرا الو صقنا ال رث هنع ىنتيهن ام بنتجاو ضئارغلا هذه

 وذ فقدص نا ىلو نيح معلص هللا ليسر لاقف هريعب ىلا قرصنا

 15 جوخ م هلاقع قلطأف / ربعي أف لاق لل لُخدَي نيتصيقعلا

 نأ هب ملكت ام لوا ناكف هيلا اوعمتجاف هموق ىلع مدق ىتح

 فا ضربلا فقتأ مامض اي هم اولق ىرعلاو تاللا تسب لاق

 نارضني الو: ناعفتي اال .هللاو# انهتا ١ ملككو لاك نرنللا و فذ ماخجل

 متنك اك ذك مك قنتسا اًبادتك كبلع لزنأو ًالوسر ثحعي دق هللا 3

 ه نأو «دل كيرش ال هدحو* هللا الا هلا ل نا دهشا ىنذأو هيف

 ©) © هدم. 3) 235ءطق معقل. 600516 4) 8115. هت

 ه) 0 هرصءز 1152. هدشني امك ةضيرف لك لكذع هطشني. /)5

 «ريعب 31 ىقداو.



 ام 91 ؤتس

 لوسر اهيف قرفو تاقدحصلا تن طوق خ'سلا هذه ىفو رفعج هبا لاق

 © تاقدصلا ىلع هلامع معلص هللا

 ببسلا ناكو مهريطت ةقَدَص يلازم ةح ”ةاللق لون ءاهيقو

 وبا كلذ ركذ بطاح نب ةةيلعت رمأ مق هب كلذ لون ىذلا

 © ىللهابلا ةماما ة

 معلص هللا لوسر ةنبا موتك 1 تنام ةنسلا هذه ىفو ىدقاولا لاق

 بللاتملا كبع تنب ةّيفصو سيمع تنب مسا اهتلسغو نابعش ىف
 ةيطع مأ اهل لاقي ةأرما نهيف راصنالا نم ةوسن اهتلسغ ليقو لاق

 © ةحاط وبا اهترفح ىف لبنو

 © ةزقنم نب ةبلعت كفو مدق اهيفو لاق 0

 ش © ميذه 6 لعس كامو مادق اهيفو

 ةملس * :ئتّدخ لاق فقاححا نبا نع ةملس اس لق كيج ىبا آش

 نبا دوم بيرك نع عفيوت نب دكيلولا نب كمحو 2ليهك نبا
 مامض ركب نب دعس ونب ثعب لاق سابع" نب: هللا تبع نع سابع

 ظنست اع هريعب حانذ هيلع مدقف معكص دللا ليسر ىلا ةبلعت نبا

 ىف سلاج معلص هللا ليسو ّتجسملا لخد رث ةلقع رث دجسملا
 رقع ا اذا رعشا َنْلَجَ لجن كبلعت . ندب -ماملع" ناكو .هباكتا

 نبا مكُيا لاقف هباككا ىف معلص هللا لوسر ىلع فقو ىتح لبقأف

 انيق 18 ءةنلطلا ىبع نبا انا هللا ليسر لق لق < .تاطملا :كنبع

 ىف مدل :ظلغمو :ىلئاس ىّنا :بلطملا ىبغ نبا اي لق معن: لقوم

 ©) 1؟ه2. و 75. 1ه44 2 8) ا1طز(ة05 51م 1ععو ءانالت (نر انأنآ كقنمو

 تك[ كرف تا ] معد. :. 5 125626 كدعس. ) 6 1 نسب "لل 0

 ممدصعت 5 ءي. و هدم. 8كتوءطب 12. 2 5 ه0. رك) تاع (نو 11605

 1115ه. كيلعز 5 هد.

 ل بيب ا ايا ميسا اى ١١

 2 0 ااا اأأذذآذ اا

 انف: تف حتحشلا ا بح كالا



 0 ابا

 ةرضأو ركب ىنأ عم هللا 5-1 نهب ثععبف ةءارب ةروس نم ه ىنعي

 ىلعب هعبتا ةفيلكلا ىذ نم ةرجشلا غلبف راس املف جل ىلع

 هللا لوسر اي لاقذ معاص ىبنلا ىلا ركب وبا عجرف هنم اهذخأف

 ئنع غلبني ال .ىكلو. اللق ةىشافاش ىف كلا تاو ا

 هرراغلا ىف بم تينك+كتاةرك ايا ايديطرت اهل ىو 20

 ىلع ركب هبا راسف هللا لوسر اي ىلب لق صول ىلع ىحاص كّنأو

 ال لاقف .نذات :ىتكضألا مي: ماقف ةعءاربب نذوب يلح راسو جال

 كتيبلاب ٌىفوطي الو اذه .هماع دعب كرش مارل قحسملا نيرقي

 لإ 0 هجهع هلف* دهع هللا ليس نيو هنبب ناك نمو ناي
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 مكيلع مالسلاو تانمومللو نينموملل ءّللا رخل اذه ةىمق ليقا

 نب ناتربزلا ثماقف مممعن لاقف انرعاشل نّذيا دمح اي اولق رث*
 7 لاقف ركب 5

 دنا تينت .ءانيقوف -. 32 تت تا و تيه 0

 تارا 1 لكضقو باهتلا ىنع نيل ةايحلألا نم انوتلق مكأ]

 2 لكون. 11: م ةملعور 0 18 دودةمأر, ه0. لنص. آذر 226ءات

 هملع ءىش لك عسسوو 2)اكأ ةرصت 212215 نك. 20017
 للا ' 062) 2811512002 5 1 ميظعلا. 272 01515ءانب, هروب 1126
 لاقف. 2 تبسم فمسصتمع 5ءو. 001. 14 )”., 185ا. 6*1, 201
 ع 0ربشبم (ذص نتطاتك انآغةسصتك 75. 8 1ءولئاتت ةصغع ال5. 7]. 1ك دكلسا

 ةخباغلا 11, ١15 طهطعغ 75.15, 3 ©أ 5و 42/111101.

 رو. 3 كك 4 كنتم مان] 65 7332. 1ععال )2  5 (ةذء) اليقو. 6 50.
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 "1 يعمم امأأ

 نب ناآقربؤناو هبل ند عرشألا 1 مير ىاب وع اااللا

 دقو ىف دعس ىنب خا مصاع نب سيقو هديز نب ميعنو نالف

 00 عم ديب ننعم نب ةنييعو سباح 3 0 2 2-6

 معاص للا لويسر اودن دكجكحاسملا مدين ىخب ع لثخغد 0 0 اناك

 قو كيفن 0 نين اي اعلا ع نأ /تاركحلا .ءارو ىم

 كانْمج مدمحم اي اولاقف .عيلا جرخن معلص هللا ٌلهسر عحايص

 ٠ مكبيطخل تنذا' دق معن لق انبيطخو انرعاشل .رذاض كرخاقفتل

 هل ىذلا هلل دملل لاقف بجاح نب دراطغ هيلا ماقف «ٌلقيلف

 اماظع الاوما انل بهوو اًلولم انلعج ىذلا هلمما ضو لضفلا انيبلع

 هرسشيأو !!ددع: زثكأو قرشملا لما زعا انلعجو فورعملا اهيف 2لعفن

 مف لنصف ىكوأو: ساقلا . ضوغرب .انسلا نعاتلا ىف انلخماَنمق .ةهع

 ؛5 مالكلا انرمّتكأل ءاشن ول اناو اندلع هام لثم دّدعيلف انرخافي

 اذع لوقا 7فرعذ اناو اناطعأ اميف راثكالا نم ةايكت انكلو

 لاقف سلج مت انرمآ نم 0 لطفا ر راو * اًنلوق لتامع ,: انونآخل نالا *

 ©) ( هدم. 6) طاروصاتتغ 1 5: ( بابلو, مد. 8113ه. +

 ٠١ 3 2 5 (نطت 1ءعم باجحلاو) كه 30ةدغءان/عطت/ب الر قر انطأ 56عام
 7021 كدب نو د تان. كرز 561 037 ديزي. 124 11,6 2

 (061 30 منعم 1 ميعذ) انأ (2:6000. - 815ءط. 200 ”ثراملل ب سبتقو.

 4) 815ءا>. ىو: انينحو.- :2) 215غ مدق. 0 اها ميم هني لثو.

 ر/ر) 5 باجشلا م5 200:لق. : 8) © لعفي.م) 5 مون 9
 مشق... 2) 81565:500١ 4كلذب.: )6 لوف. 7 115 نال

 اونان“ تل لضفلا نم
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 آبأو 1 نس

 «عيرلاب كموق ىف ةريست ىكت* وأ لق 0 تلق لق ايسوكر
 أ كنيد ناكل لح نكي ره كلن نف اق لك: لب "كيلخق 8

2 

 111 و وا رع

 اذه 8 ليخدلا نم كعنم امنا مرتاح نئىسب ىدع ب عءلعل لاق

 ' ىتح عيف ضيفي لاما نكشويل هللاوف قتجاح نم ىرت امل نيدلا

 اذه ىف ليخدلا * نم كعنجي امنا هلي هذخأي نم دجوي ال

 نأ را نكشويل 0 دلع ةلقو ودع ةتك نم 2 ام 0

 ىرت كنا هيف ليخدلا نم كعن< امنأ 0 0 الا فاض إل

 ا ع نأ 0 ىللأ مياو -- 3 6-0 كلملا نأ 10

 57 ةأرملا 00 0 لك لباب ضرأ نم 5 0 5

 تيبلا اذه مدت ىتح ايش فاخ ال اهريعب ىلع ةيسداقلا نم

 نم دجوي ال ىتح لاما 8ضيفيل ةتلاثلا ننوكتل هللا ميأو ؛5

 ههذخكلف

 ميغ ىنب لفو معلص هللا ليسر ىلع .مكق اهيفو ىدقاولا .لاق

 ىتّكدح لق قاكسا ىباأ نع ةملس آس لت ديمح ىبأ انتدحن

 ىلع مدق الق ركب نا ىب هللا كبعو ةداتق ىب وع ىب مصاع

 ىميمتلا سّدع نب ةرارزز نب بجاح ىنب دراطع معلص هللا لوسر

 ه) © 203. هللا لوسر اي. 85) 5 رس“ 6) 5: عبرملاب» 4) 5 هت.

 ه) © هس. رك) 5 مجم طتو كلذ. ى) 8تقءطب 200. هيلعع #)

 200. لق. 2) © هنبوكيل. 4) 1115697. ىضيفيل.



 9 ان

 ةنبا“ تلقف لاق انمأك ىلا برصت ةنيعت نأ تظن أ لك

 ع 5 3 »5 املف ىف ةماعلا“ ليت ”كيلكسلا "لح ترم كاوا اذاذ هلاق رتاح

 لاق مةكروعو :كحلاو 5 ةينب تكرتو كدلوو كلقأب تلحستل نيل

 تعنص دكقل ةرذع ىل ام هللاوف ًاريخ الا كرقت ال ةيخأ اي تلق

 هةأرمأ ثناكو اهل تءلقف ىدنع تماثذ تلون رث لاق تركذ ام '

 فحلت نا هللاو ىرا تلاق لجرلا !ذه رما:ىف نيوت اذ ام ةمزاح

 ناو «ةليصف هل* هيلا فباشلاف ايبن لجيلا" ىكي نافأ اًعيرس هب

 مواكقيلاز ا يكلف فزت كفا نميلا رع ىف /ّلْخت نلف اكلم نكي

 ه« خنيمدلا هللا لوسر 06 مدقأ ىتح نجر © لاق ىأولل اذه

 10 لبجيلا قوه لاقذ هيلع تيكن هدكسم ىف وتو بياع تاكا

 ىلا ىف فقلطناف معلص هللا ليس مماقف رتاح نب ىدع ثلقف
 «ةريبك ةفيعض انأرما هديقل ذا ديلا كماعل هنا ءللاوفا صبي

 يف تلقف لاق اهتجاح ىف هملكت م اليوط اهل فقوف هتققوتساف

 هتيب :للخد ىتح هللا لوسر :ىضم رق كامب اذه ام هللاو ىسفن

 سلجا ىل لاقف ىلا اهفذقف اقبل ةوشص مذأ نم ةداسو لوانشف

 تنا لب 6ال لاق اهيلع سلجاف تنا لب ال تلق لق لف ع

 ىسفن ىف تملق لق «ضرألاب معلص هللا لوسر سلجو نسلجن

 كت رثا رتاج نب ٌىحع اب :هليا" لاق رث .ةظ,كلم رمي اذع ام ةللاو

 2) 0 هزه. 62) ( زخنبار 2115ءط. ها 0ر14 خيقي ه) 8لوعط. عا

 071 كستروع. "74006 ارخع. ه1 ةصبتت[ 155+ ررك) لاوس.

 ى) 0 لاقف. /) ندع 5ءوتانات»أات* 20 لوانتف (1. 53) لعواتصأ آه 5٠

 2) 8لدءط. 200. قنبا ه):0 200: لاق.



 أم 1 خف دعم

 ٌلوسر غلب دقو ءىط ايابس ىف هللا ليسر ىلع اهب مدقف تيصأ
 بابب ةريظح ىف متاح ةنبا تلعجن لاق مأشلا ىلا نق معاص هللا

 مكلسص اذذلا ليسو اهب رمق امه م سك .ايابدنملا :ىناك_نجشفلا

 كلاولا كله هللا لوسر اب تيلاقت ةَلْرَج .كأرما تناكو هيلا نيماقف

 تملاق كدفاو نمو لق كيلع هللا نَم ىلع ننمت ةثفاولا باغو#

 ا 0 20 تفل السرو هللا ,نةاواغلا/ لقمان يدع
 4 تسيأ دوو هى ىنم اهيعللا قاك لذا ١ قتح» ضك قوز يلبم هللا

 تمقف كتلق هيملكف هيلا ىموق نأ هفلخ نم ٌلجر ىلا راشأف

 ىلع ننمأت كفاولا باغو كلاولا كله هللا ليسر اي تلقف هيلا

 نم ىدجت ىتح ورع ىلجكت الف تلعف لق لق كيلع هللا ْئَم م

 ىيقلا 2ءااددالو أدل: نغلبي :ئتح نقف .3#لا نوكي» ىم :كبوق

 له ليقف, هّيَملك قا ىلا راشا ئتذلا لجبلا قع كتلأسف  كلاق

 1 نراك ارداف حا اأو تلق :دييلاط نفل قفا
 ا 0 لستم ونيل: ماشلا#؛ نخل اقآ عنا ادئيرأ امتاز تالا راعطفق

 ف. ىلا .ىموق“ نم ظفر مدق كق هللا ليس اب تلقف* معلص هللا

 001 و ملحان محلطف وللا ليسو. ناعما تلقا يبو دنقلا

 ٌلعاقل ىّنا هللاوف ىدع لق مأشلا نمدق ىتح وعم نجرخ

 ©) ( سبك. 6) 12 047 1. 163 7. 31101 م اتق : باغ»و هلوق

 لق كيعب هجو ىلع الا مهل ىنعم ال سانلا ضعب لاق واولاب كفاولا

 هبشأ فو ءاولاب ديفارلا هناتك ..ق رك ماقولا تدجوو. 215 )6 

 زمو.: اذا ىتح سمالاب لاق ام ل..ةم ىل لاقو كلذ لقم هل تنملقف

 1 0 اذخلا دعي ناك, 1 5))2 تيسناو 111800. ديه نسوا , 20
 هال ءسيلكف. 760,6 3004 عب. مز5 هدم“



 5 أبا

2” 

 ام متاح عب :ىدعا يل لاقف رصيق الو ىرسك © كلب سيل

 نأ ةكرفا امو هللا الأ هلا نم ليف هللا الا هلا ل لاقي نا 5 كرفأ أ

 كثيارق 6 كملسأف هللا نم ربكا هوه. ءىتنا نم لهف ربكا هللا لاقي

 نب لكيت ف خملس امد لق كيم ىبا اس «رشبتسا دهجو

 ترتاح. لسا يدع رك لق يقالطلا نعش ب او نا

 0 ةيفارك شا ناك برعلا نم لجر ام ىنغلب اميف لوقي ْئِيط

 رعن تننكو اًقيرش اما تنكف انا امأ ىتم هب عمم نيح هللا

 اقم تن ب لم ين 3 لسف علا ف 1
 تيت ةهفركل او ناب مناك البا قلق

 ؛0 ىلبأ نم ىل دع كل ابأ ال ىلبال انبعارا ناكو  ىنوتخا لول 9"

 شيجب تعمس اذاذ ىّتم اًبيرق اهسبحاف هداشم اناس اَللُذ 4 الامجا

 تاذ ىناتا هنا مث لعفف ىنذاف دالبلا هذه ىطو دق .ليحت ظ

 قييحا اليخ 7: كتيشعغ اذا اعناص تنك ام ىدع اب ملاقف نادغ

 هذه اولاقف اهذع 700 تايبا تيار نق :ىناث قآلا ةعنصاذ

 نإ لعبد تليدكلاو 7: اهبرقف دنقلا 1 لال جن برق تلق لق تلفت شيك

 تكلسف: :ماشلاب :ىراضنلا : نم -ىايد لعأبج فذ "تلق ارا ىذا

 ”تذا ماشلا تمدق اًملف رضاملل يف ماع /ةببا تفلح دن 3

 نميف رتاح ةنبا بيصتف معدص هللا 4لرسل ٌليخ ىنفلاخأو اهب

 «) 5 كلم. 62) 0 كيسا. 2 © همت١. 2) 5 المج. ه) ©

 اًناسم , 1115. 35 هدم. رز 0 «تنيبن. :م) 0 300. لع )111561

 نكن ع. 2( 5 4س ا 25 500 لأ 15)72ةصانتك ذه 5

 ةوكان) و 2115615 3 :يشوكلا 31 تر" 1 1 :يشوكلا -

 ل2601 11 16, 51:50. 19929 40 ل 1 لوسر.



 يحك " ةكضديب

 ىلع معلص/ هللا ليسر هجو 1 ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىقو «لاق

 راأف 00 ىيط دالب 2 «يلط دانك

 كش قاف ثرادل 31 م امهل 1 ندي ا 5 بوسر

 اماف رقعج وبا لاق هرزتاح نب ىدَع* تنخا ىبسو هل اهرذن اك

 نامسب ربغبف 0 قككذب :اندتع راك. ىب ىدع نع ةدراولا رابخالا

 نب ىدع تخا هّىلع ىبس ىف ىدحقاولا لق ام ريغبو 4 تقو

 أمد لاق رفعج ىب ىلا اند لاق خيفتعلا ىب سيخ ءابن تانج

 نع ثدكي شيبح ىب دابع /نعمس لاق كاس اند لق ةبعش

 ملسر لق وا معلص هللا ليسر ٌليخ تعءاج لق رتاح نب ىلع
 اوقصف لق معلص ىبنلا هب اونأف اًسانو ىتّمع اوذخأف هللا لوسر

 زوج انأو 7 كلولا عطقناو كفاولا ىتان هللا ليسر اي تيلق كتملق هل

 هللا لوسر اب كيلع هللا نم ىلع نمف ةمكخ نم ىنام ةريبك

 2انا1/ نيت  قافللا لق فاح نب ىدع تلق كذفاو نمو لق

 لاق مع 1 نالت وا ةيطج »كل 6 2 ىلع نمف تلاق هلوسرو 5

 تلعف كقل تلاقف ىنتأف :اهل مَمأف هتلاسف لق اًنالمح هيلس

 هاتا ىقف «ابهارو اًبغأر * هتيا تلق اهلعفي كوبا ناك ام ةلعف

 ةدذع اذاف هناينأف لآق © هنم باصأو نالف هانأو * كنم باصأق نلف

 ©) 5 مم. 2. 200. قاح#“ بأ و 12216, 2151 121101, 5:0 ىدقاولا

 710. 117ءالطقتت5عط 359 5 1 6 لوسر. 2) 5 مهدت: 1:6 هد

 2 0 610 0 1 مزئاح. ر) 0 ةطق. ىب. ن1 7 0

 ا ليسرا. 51 000. )2.  5 200: "كلف. ١ 72) 571 كلا

 /2) 5 200. لاق. 72) © بهارو بغأر.



 1 عم 1 ابو

 نه د ني سد

 نم ريشق ىب بذعمو كبز نب غرم باو ىلا قشؤ اركي ىنب*

 خعيبض ىذب نم هرعزألا نى 2 0 وبدأو ديز ىب فيس ىنب

 ورم ئذب .نم فين نب ليهس وخا 006 ب دابعو كي در بأ

 نب كيزو ةيراج نىب ع 00 داندأو رماع ىب 0 ةيراجو فوع نبأ

 + ابراشلا انهو / يوكو عيب ئبأ نم هكراللا يب لتبو ةيراج

 تببات نب ةعيدوو ةعيبض ىنب نم و#و نامتع ىب داجكابو ةعيبض

 مدقو 1, لاق رذنملا كيع نب و ةبابل ىلا طقر ةيما ىب لأ وسو

 نيقتانلا 1 يطفو هنع* قل ناك ىقو ةنيدملا 00 هللا 3

 10 8 لاقف ختاما نب 0 عيبرلا ىب سب لزم كلام ىب 0

 يلح عم ءانأو تنقل عالوعتلم انحاء تأ نملك ا

 ملا ىلع 5 بات كقل « هلوق لجو رع هللا لزنا 7« ىنح رفنلا

 نيل هللا باتف نيبقداصلا عم اونوكو هلوق ىلا راصنألاو نيرجاهملاو

 راضمر رهش يف كوبق نم اجلا ل لوسر ةفقو دال

 ةبخ ركذ ىصم دقو فيقث كفو رهشلا كلذ ىف هيلع مدقو
3. ©١ 

 © لبق

 نا

 4) 115ء. هدصبز (0 طه[: خايما وبا وهو ديع ىنب. ة) ©

 نا ب جصس 0215 رعذالا. 24) ( 816 ع 220 خقراحح. ) (

 مو. ر/) © سرحت. م) 06 ةنئابللا 2) 130. ةةة5عط. ةم16 2 5

 2) ( ةعامج. ) 25151-:200. ةثلثلا“. 2 5ايعكو 1

 نيح. ) 10:2. و 7. 220-218. .0) 1710. 815ءطم 1118و



 [نورع 1 ةددع

 مكنم ىقب نم ©« معلص هللا لوسر لاقف هنم ٍةتجاح اوقنساو

 ةرث ءدقلخ امو هيدي نيب ام بصخا وهو ىداولا اذهب عميل

 نيبو هنيب هدلب ناوأ ىذب لين ىنخح معلص هللا ليسر لبق

 اونك ىف راوضلا تحسم باكا ناكو راهن نم ةعاس ةنيدملا

 اذجسم انينب دق انا هللا لوسر اب اولاقذ كوبت ىلا رهجتي وهو دوتاد

 نأ بخ انأو  ةيتاشلا ةليللاو ةريططملا ةليللاو ةجاللو خلعلا ىذل

 للغش اجي ءٍرقَس جاَنَج «ىلع ْت لاقف فين. ان ىلصتف انينأت

 ك1 انيلصنا مكانيتا ! ةللاي ءانتنا نا انمدق ولوادللا ليسر لق امك وأ

 معلص هللا لوس انحف دجسملا ربخ هاتأ ناوأ ىنذب لون اًهلف هيف

 بع نسب نعمو فوع نب ماس ىنب اذا مشخللا نب ككلام 0

 ىلأ اقلطنا لاقف نالكعلا ىب اخا ئدع نب مصاع هاخا هوا

 ىتح نيعيرس اًجرخغ هاقرحو هامدقأف هلعا راظلا ىجسملا اذه

 كلام رع مشخدلا ىب كلام طهر و فوع ىب ماس ىنب اينأ

 هلها ءىلا لخدف ىلعا نم رانب كيلا ا ىتحح ىنرظنا نعمل

 ىتح نادتشي اجرخ* رث ان هيف لعشف لخضنلا نم اًقعَس ذخأف و

 جيف لونو دنع اوقرقتو هاملعو هاقرحن هلها هيفو ٌيجاسملا مالخد

 |قيرفتو افك ارارض اًدحسم اولختا يخلو و لبن ام * نرقلإ »قم

 الجر رشع ىنتا دوخب نيذلا نو: خصقنلا رج ىلا نينموملا يب

 «) طتوءط. 300. وأ متيقب نمل )1102 1طن[ وا 5

 006 | 2) 5! [(تعيد..١ 215 .. :ن/ي))  لايخما شع :دسشي جوستح.

 نيرا 65 012- ال1 9-1601 975.-168.--7) أم ماذج.



 ١ 7لا 100 1

 لاقف هنم نوبكعتيو ميدياب هنوسملب نوملسملا لعجت معلص هللا 3
 «ليدانمل هحيب دمك سفن ىذلاوف اذع نم نوبكعتا هللا 7 ا

 امد لق كيج ىبا امد .ياذه نم ىسحا ةنمل ف فاعم نب دعس

 يد اصر دما مدق .اًدلاخ نا: رث .لق.ىاحما نبا نع ةملش

 : ةليبس ئاخ رث ةيزال :لعا هيكلاضو, سموا هلا ىف معلم ذل

 5 هجرت كلا
 نامور نب كيزي ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 كوبت ةوزغ لوأ ىف ةىخلا

 ةاهرواجج رثو ةليل ةرشع عضب كوبتب معكص هللا لوسر ماقأف هلق

 507 لستو نم جر ءام فيرطلا ىف ناكف ةنيدملا ىلا الفاق . فوصنا

 لاقف ؛فّقَشُيلا .ىداو هل لاقي تاوب ةثلثلاو نيبكارلاو ابمكارلا ىوزي
 ايش هنم نيقتسي الف هءاملا كلذ ىلا انقبس .نم معلص هللا لوس

 /دبف ام* [وققتساف قيم انما نك رقت هيلا هقبسف لاق هيتأن ىتح

 نب لاف ايش هيفي ملف هيلع هفقو كلض هللا ليش |

 ,ىرثوأ لاقف .نالفو نالف هللا .لوسز .اي اهل ليقف ءاملا اذه ىلا, انقبس

 اَعَدو هللا لوسر .عنعل ثق هينأن  ىتح ايش ,هنم .اوفتسي نا. عاهْنت

 ىف بصي وم لعج لشولا نحت هدي عضو معلص لين مث يلع

 اعدو هليبب هكسمو هب كرف ثلا ةيصن نأ هللا ءاشن ام ةحب

 امك ءاملا نم قيضناف وعدي نا هللا ءاش امب معلص هللا لوس

 هر نمانلا ترشح. فتحاوصلا .سحم !ءانسح دلدرا ةةعيش نط )1
- 

 ه) 5 ليدنملا :235) 5 ىخلاو. ١1 آل515..10نلظن 1.5 20١08

 اهزواجكاتسن. ) 0 هس. مر 0 ءامم 5 5 نلحشي 2:١
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 ملال كيل انيهش .هلتقياا نا هللا لاسو: ناجرلا دبع ىملسف

 معلص هللا لوسر ىهتتا املف ءرثا هل جوي لق ةماميلا مىب لتقف
 هللا ليسر حلاصف هل ام ا ند هد تاق كوك ك

 ةتقك 58 هوطعأف 5 رذأ 0 رح 0 لعأو ل هاطعأو معلص

 معلص هللا ليسر نأ مث «مثدنع وهف اباتك لعل معلص هللا لوس ة

 0 ردا فر :ةمود ر دمك ىلا هتعبف 1 نيك فخلال او

 لاقف اًينارصن نكي انلف الع نك نكح ١ ني لجو كليا! كبح

 رف رقبلا دكيصي «لجتس 0 ل عل معلص هللا ليسر

 هلكت 3و نيعلا رظنع اهةنصح نم ناك اذا ىمحج :كيلولا_ نموا

 كح رقبلا تتابف هدتأرما هعمو هل مطس ىلع وهو ةفئاص ةرمّقَم دم

 لاق ظق اذه لثم تيار له هتأرما تلاقف مرصقلا باب أهنو .

 جرساف هسرفب ومأف لونف ٌيحأ ال لاق اذه كرتي ىف تلاق هللاو

 قاسح هل لاقي هل ا و ولا

 لوسر ليخ مهتقلت اوجرخ املف 4 2دراطع ةهعم و اوجرخو بكرق

 هل ءابق هيلع 00 كقو © ناسح داخأ يو «ندخاف معلص هللا 5

2 

 خماس 6 لاق كي ىبا امد ««» هيلع ]7 همودق لبق معلص هللا

 نع ةدانق نب رمع نب مصاع. نع قاكاسأ نب ني ىتدح لاق

 لوسر ىلا هب مدق نيبح ل ءابق كير لاق كلام نب سنأ

 2) 5 حدكت. 65) اة 50011 ننح : 0 0(.)6 ديلا.

 م0 ا كتل ليعا ءاكاو. 12 © ءاننارتما. ..ي): 0 :ىاصلا 7م) ©
 جوست /) 5 مهعسم. 2 © مدراصب“ 2م)- ها تناشكوا 8

 ممدقم. 1115. 200. مب. 72) (ن هنن



 زخم أبا

 كعسو .كدهكوا كلور كدحم كك ء هللا لوسر ىدص لوقدو ىكبي

 هتيدح دوعسم نبا ٍهتاح رث هوراوف ةباكصأو وه لرن رث كدحو

 نم طهر ناك «كقو لق «كوبت ىلا هريسم ىف هللا لوسر هل لاق امو

 نمو فوع نب ورمع ىنب وخأآ تبات نىب ةعيدو غنم نيقفانلا

 5 ىب ء ىشكم هل لاقب 5 خملس ىنهل 35 - عجشا نم لجر

 كيبث ىلا قلطنم وهو معاص هللا ليسر 4عم نوريسي* ريمح

 دللاو خريغ لاتقك رفصالا ىنب لاتق نوبسحتا ضعبل عضعب لاقف
 لاقف نينموملل اًميهرتو اًناَجرأ لبخل ىف 55 اًدغ مكب م ىناكل

 لك : برصي نا نحنا "ىف كورن كاد وجال
 40 7 انيف هللا لوني نأ م تلفنن اناو ةدلج ةقام اتم لَجر

 رساي نسب رامعل ىنغلب اميف معلص هللا ليوسر لقو هذه ل

 ىلب ٌلقف اوركنا ناف اولق امع.جّلَسف و اوقرتتخا دق مهنأت موقلا كرذأ

 لوسر اوتأف كلذ هل لقف رامع هيلا قلطناف اذكو اذك متّلق دق

 ىلع «فقاو- هللا ليهرو كباقي فيدو "لاك ديلا ' نوردتسي للا

 6 بَعْلَتِا ضوخت انك هللا لسر اب اهبقح ّخآ وهو ليقي لعجن هنقا
 ضرخت انك امنا نلوفيل مهتلاس نْمَلَو 7 مهيف لجو رع هللا لونأف
 ىمسا ىو ذاع «اةنبلا ليسر اي * ري تح ىشخم لقي ِبفلكَي

 ريح نب ىشخم ةيآلا هذه ىف هنع ىفع ىذلا ناكف ىبا مسأو

 ©).5 مهدت تك ثراث مياس. ه) داع ن10ونانع ظتوءط. 1.١ 1. ن1:

 آند 1534 نىشخم. 2) طنقعاط الأ نورجشب ه) طلق عا انناتكلا

 /) © كفنت. 5 200. نم. .ىي) © © 5 اوقرتحا, اذه © 1146536 ت

 2112 - دقطوءوتمأةن 31/24 1م2109 75, 66. 2:5: هتك 5)١16

 0 لعيبي.



 / ألو 9 2 7

 مكب هللا «دقحليسف ريخ هيف كي ناف هوعد لوقيف نالف 0

 لوس اي ليق ءىتح هنم هللا مكحارا دقف كلذ ريغ 3 كي ناو

 ريخ هيف كي ناف هوعد لاقف هريعب هب أطبأو رذاوبلا فلخت علا

 لق هنم هللا مكحارا نقف كلذ ريغ كي نارإ. كم هللا هقحليسف

 ىلع 4هلمحت هعاتم ذخا هيلع أطبا املف هريعب ىلع رذ وبا مولتو

 ىف ءهللا لوسر ٌلوَنو ايقام* هللا لوسر رثا عبتي يرخ رق ههط
 ارا 1 دال ليسو اي لاق. نيملسملا نم رظان نظنف_ هظانم ضعي

 ابا نك معلص هللا لوسر لاقف هّدحو قيرطلا ىلع ىشمي /لجول
 لوسر لاقف رذ وبا وه هللا لوسر اي اولق موقنا هلمأت و املف رذ

 1 1 اا

 راع ناكسا نديلا نع ةبلس اسر.لق بيع نبا ايدج. «ءلحتو

 لق ىطرقلا بعك نب ديد نع ىملسالا نايفس نب #ةديرب
 رث هردق اهب هباصاق هدرا ود وبا لكن ىذا انا) نامثع [ىعتالاول

 هل

  قاتقكو ىالَسَع نا امءاصوأف همالعو هتارما الا دحا هعم نكي

 وبا اذه اولوقذ مكب رمي بكر ٌلوأف فيوطلا ةعراق ىلع ىناعض ل 5

 )5 كلت لكك تامر املك مينَد لع انونيحاف هلا لسور بخيابص ىف

 طعرو دوعسم ىب هللا ىبع َلبقأف + قيرطلا ةعرق ىلع هاعضو مث

 دق (قيرطلا ىلع ةزانجإب هلا عع ملغ ارامع قاوعلا لفحأ نم

 ٌبحاص َرذ وبا اذه لاقف مالعلا هيلا مقو اهاطت لبالا تاك
 دوعسم نب هللا دبع ليتل لاذ هنثد" لع انونيعاف هللا لوسر 0

 2) © هقلكيسف. 62) 815ءط. 200. ىلع. ه) 5 وبا مولتو لق
 اطبا املغ ع ىلع رذ“ 2) ( دلعكاف. 0 هد. ركز 215ءط

 لجملا. مر 5 200. نأ. #) 6 كيري. 0 2) 5

 021010101010101 1و1و7 اب روإوباب7وب 1
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 1 يلم 111

 ةرامع هل لاقي هباصكا نم لجر معلم هللا ليسر ىنعو ه اهبلط

 ىف ناكو مخ نب ورع ىب .مع وو ايراب ايبقع نآكوأ مزح نا
 نب كيز لاقف اقنانم ناكو ّىعاقنيقلا 1 نب دكيز هلحر

 سيلا معلص هللا ليسر دنع ةراعو ةرامع لصحر ىف وهو بيصل

 :ىردي ال ومو ءامملا هربخ نع* مكربُكُي ىبن هلا لمح ْمُكِ
 نأ لق الجر نا هدنع ةرامعو معلص هللا ليسر لاقف هتقان نيا

 ءامدلا ربخي مكريكخ هنا معزي وهو ىبن هنا مكريبكي ادبح“ اذه

 هللا يملع ام الا ملخأ هام خللاو "ئىتتاو هتقان/ نبأ ىاكك 30

 اذكو اذك بعش م نم 0 0 ىصو اهيلع هللا ىنَلَد كقو

 ٠٠ اوناجن اوبهذف اهب اوثأت ىّتح اوقلطناذ اهمامزب ةرجش اهتسبح ىق

 نم 4 بجعل هلئاو ”لاقف 7 هله ىلا و مزح نب *: ةرايع ”عتجيف اهب

 هللا هربخا 8لكاق ةلاقم نع افنآ معلص هللا ليسر ءانتذح ءىش

 ناك نع لجر لاه: ثيصللا ىوءاجبز لت ىلدلل انيك اذ

 ةلاقملا .هذه .لق . هللاو كيز 'هللا>ليشسر تضخ منو اع لكل ١

 !ةدابع 1اب لوقي هقنع ىف اكي كيز ىلع ةراع لبقأف نا نأ ليك

 نم هللا ودع اب خا ىردا امو ةيهاذل ىلحر ىف نا هللاو هللا

 اة

 دعي بات اديز 5 سانلا (ضعب معزف لاق ىنبكصت الف ىلحر

 لوسر ىضم م «كله ىنح رشب يي لوي مم ضعب لاقو كلذ

 هللا وسر ب نولوقيف لجرلا هنع فلختي لعكاذ اركاس معلبص هللا

 6) (0 اهلظ. 82) 512 ونقنموانتع 8115ءط. 1.., 3. 1طد 155320 تيصللا».

 ت5 ,ىبخحكاي. 4) ( 00. وه. 62) 090 7) طئ5كتلا فقالا اذى

 51( جوخ مث. ) 111 هاجر. 2) ( نيحاععل:. 5 6

)6 

0 
 كا فئاذم اهلاق. 2) 5

 ئىيى



 ك1 ا ل

 قيل هداف تجاش بفذ ىذلا امان هل ريغب بلط  رخآلا

 جيرلا ةتلمتحاف هريعب بلط ىف بهذ ىذلا اما هبعذم ىلع
 01 ل ل ولكل رحاف يطا لبَج قسطا ىتح

 اَعَذ رث هل بحاص هعمو آلا ةّدحا «مكنم مخ نا مكهنأ ملا

 لك كو ىدلا « رخلا اانمأو  ئفشف ةتهذم ' ىلع تيرم خلل
 ةنيدملا مدق نيح معلص هللا 0 هثالعا  اًعيط ناف 6 ىيط

 امن لق نيج نبا اس نيلجرلا نع ثيدخلو رفعج وبا لاق*

 سابعلا نع ركب ىبا نب هللا دبع نع قاحكاسا نبا نع ةملس
 عم ءام الو سانلا مبصا املف * «ىحعاسلا دعس نب لهس نبا

 ةباكس هللا لسراف هللا طنق معلص هللا لوسر ىلا كلذ اوكش 0

 نبا "اند «ءانا نأ هتجاح اولمتحاو سانلا وترا :ىتح ترظمان

 00 ا ا ا و
 0 را ماعلا ]6 لاق نيرا لزب كوسا" ىلق :لق : هذان

 نمو هيبأ نمو هيخا نم هفرعيل للجرلا ناك نا هللاو معن لق 8

 ديمح لق مث كلذ ىلع كب ضعب سبلي مث هتريشع نمو 0

 00 الا نا لك قع نوف نمت لاكن" قس" نذلل

 "01| 100ج ةراح فيد معامل "لوز عقايتلل#اا
 هللا لكسر انت يح ”علطا هللا - ليس :انعدو ”ناك ام رتجكحالاب

 ككو ملوقن هيلع انّلَبقا سانلا ىوثرا ىتح ترطماش ةباكسلا

 معلص هللا لوسر نا ث «ةرأام ةباحس لق ءىش اذه دعب له#

 ىف هباككأ 2 هثقان تداض قيطلا ضعبب ناك اذا رات راضين

 ©) © نذل. 5 ليجر. )5 022727 200: ةنئاخحجتاسلا

 6) © ءاش. رم © انلقف.

 ا قع ل



 1 ةئنس ليان

 اذع م ميقم هلام ىذ ءانهجح ةأرسمأو 0 ماعطو «. دراب ءامو *

 فقدم ىتح ايكنم ةدحاو شيرع لخدا ا هللاو لق مك فصنلاب

 جيرخ ف هلحتراف هةكضان مّكق مق اتكعفف اذار ىل اًميِهف هللا لوسرب

 ناك دقو 6 كوبت لون نيح هكردأ ىتح معلص هللا ليهسر بلط ىف

 5 بلطي (قيرطلا ىف ىحمحلا بهو نب ريمع ةيثيخ ابا كردأ

 ةيثيخ وبا لاق كوبذ نم اوَنَد اذا ىتح ءاقفاتف معلص هللا ليس

 ىئتح ىنع فلك 8 نا, كيلع الق ايتقا د نا يق ا

 لوسر نم اند ءاذا ىتح ه«راس مث* لعفف معلص هللا ليس, ىقآ

 ىلع بكار اذه هللا لوسر اي سانلا لاق كوبتب ميلان وهو معلص هللا

 ؛ههللا لوسر اي اولاقف ةيتيخ ابا ْنُك هللا ليسر لاقق ٌلبقُم فيرطلا
 معلص هللا -لوسر ىلع ملسف لبقا مانأ املف ةمثيخ وبا هللاو وه ظ

 هللا لوس ربخا رث ةيتيخ ايانأاب كل ىئكواءدللا ليسر هك ل

 ناك دقو «ريخب هل اَعَدر و اريخ معلص هللا لوسر هل لاقف ربخل

 3 0 ىقتساو اعل ,حاحلاب 6 نيح 1 هللا 0

 0 كحا ني الإ ايضشروبل نيطدم 5 لبالا »4 هوفلعأف

 هللا لوس هب جرما ام سانلا -لعفف هل؟ بصحاض هغمو الا ١

 جرخو هتجاح امهداخا جرخ ةلاعاس ىنب نم نيلجر » الا معلص

 ه) نوط همصن. 2) 5ةاكوثتت 2 © اهضاوتخ )0

 27 هزت 2 5 ءازاب 5611© كيسبنت“ ى) 5 ةدطم )6

 ا ١ اء ران 9 2 اهلونو. 2) ( 200. ءاملا. 2) 225 ث

 20 200:2 29 6 هوقلعأاف. 7) 815ءاط نا



 لن 1 نس

 نم نفل اوغتبأ دقت ة للجو رع هللا لونا « ىرصبلا 0 1

 لوسر ىَلُكو :ء«قاحسا تما 38 -ةليألا ا كن اويلكي# لبق

 يف ةماقالاب فما هلها ىلع بلاط ىأ نب ىلع 0 هللا

 قَجرأف 4 راقغ ىب اخا .ةطفرغ ىب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو *

 هل ًلاقثتسا الا هقلخ ام اولاقو 5 احح قل ةيرحإ 3 لحم نوققانللا 5

 جرح رق هحالس نر خا نيقفانمللا كلذ لق املف هنم اًقْفختو

 ْمَعَر هللا ىبن اي لاقف فرّجحلاب وهو معلص هللا يسر ىقأ ىّتح
 لاقف 1 تفقحتو ىتلقتتسا كلنا ىنتفلخ امتا كنا نوقفانملا

 ىف ىنفلخاف عجراف ىعارو مامل ئكتفلخ امّدا ىتكلو اوبذك

 1 و د 3 ١ اب ىّصرَت الفأ كلعأو

 ا شلل لفي تدلل 3“ ىلع“ عجن قدشب بكف عتا< قا

 دعب عجر ملاس ىنب اخا ةمَتْيَح ابا نأ مث «و هرقس ىلع معلص
 جوف راخ موي ىف هلعا ىلا امايا معلص هللا لتر راس نا

 دحاو ّلك تشر دق طئاح ىف امهل نيشيرع ىف هل نيتأرما
 ايلف اماعط هيف هل تايمو هم هيف هل تدوبو اهشيرع امهنم ؛5

 هل اتعنص امو هيتأرما ىلا رظنف : نيشيرعلا باب ىلع 8 ماقف لخد

 ةدراب لالظ .ىف ةيتيخ وباو حيرلاو ءضلا ىق هللا ٌلهسر لق

 2) 58 هرم. 2) 10م2. و 85. 48. ه2 5 م20 طتق ىسعحلا
 ىرمصبلا .. (كتتم 70ءقطا113 هانت 120315126 :11146216121126). (ن 20 نبأ

 قاحسا 72212 رفعج وبا, 710. م10 4) 5[1ءط هده. 250 رافغ
 6 7 2015 0182 7 5 نمل, 1115ه. 200. ككرق. م 5
 200. قاكساأ نبا ثيدح ىلا ثيرحخل عجر. 0 2) 0 ©« 815:
 ماق. 2 ( 6غ -1115ال شيوعا. 9 8 نافق. 1

 8200. ا
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 9 نس اذكو

 لك معلص هللا ليسر عم اجركف رع .قمءاعيش اهدوزو ةلخرا

 لجو ع هللا عرذعي ملف هيلا اورذنتعاف بارعألا نم نورخعملا ءاجو

 نب ءاا نب فاَقَخ منم ةراقغ ىنب ه نم اوناك هنا ىل رسكذو

 ناك دقو ريسلا عمجاو هرفس معلص هللا 0 لوسوب تيتيتساا نك ني

 ةاوفلخ ىتقح هللا ليوسر نع ةينلا عب تاطبا نيلسلا نو

 نان + كلم نكي ربعك نم بتاسقرا الي 000000

 ٍفوع يت ورع :ىبروكا عيسلا نارا يس ضي تكا

 نب داس ىنب هوخا ةيتيح وباو فقاو ىنب وخا ةيما نب لاله

 هللا لوسر يرخ املف غمالسا ىف نومهتي ال ىدص رفن اونكو فوع

 9 5 نب هللا ىبع برضو عادولا ينك ىلع هةركسع برسض علاش
 لبج كي و ءاذك هنم لفسأ م ةدليح ىلع 0 2 نب

 او ع راس انيك يل

 نب هللا دبع ناكو : بيرلا لعأو نيقفانملا نم فقلخ نميف ل
3 

 5 ىنب اا ظ لقيت ىب هللا دبعو 00-5555205 نبأ

 اوناكو لهم اى ىفب اا توبات د كيز نب ةعاثرو فيع نب ورم

 دكديبع نب وربع نع ناحكسأا نيا نع ةملس آند لق فيج نبا ان

 ) 5في ) )نك راقع. 115. ملك هده. 6 706م5 5ع0. (ءكم آب
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 91 ٍ 1 زخنس

 نم ةيك هام كب ىكللذ سيلو 5 دحاللا ىنب 0 0 نم * هلا

 ام ةسفن ىع هسفنب ةبغرلاو هللا وسر ع هفا خت © ةةنتفلا

 ورفنت ال ضعبل نيقفذنملا نم لثق لذو « هثارو « نمل يح نأو

 لوناف لوسرلاب فاجراو قد ىف اكشو. داهلخل ىف ةداتز * رحلا 3
 مك د

 ممتيو لكك لق هرخلا 08 أورفنت ال اُلاَقو هيف ىلاعتو كرابت هللا

 «نوبسُكَي اوثك اَمب ءارج هليق ىلا َنيِبَقْعَي هناك ول ارح دقت
 6 رسل نساننبلا فك ودعت ىف لج هعلص هللا لوسو ناك

 ليبس يف نالمكلاو ةقفنلا ىلع ىتغلا لأ ضخو شامكنالاو
 اوبنستحاف ىلا لفغا نم ٌلاجي .ليحت مكالذ ق: عبتغرو *“ هللا

 حا قفني رث ةميظع ةقفن كلذ ىف ناقع ىب نامثع فقفنأو م

 مو هللا لوسر اوشا نيملسملا نم الاجر نا مث «هتقفن نم مظعا
 هللا ٌليسر اولمحتساف و خيغو راصنالا نم رفن ةعبس مو نوةاكبلا

0 

 مهنيعأو اوت هيلع ٌمُحلمحأ اَم ْدجُأ 3 8لاقف ةجاح لما اوناكو

 * دع هع م

 نأ ىنغلبف لق نفعت ام ادي ال نأ اَنَرَح عُمّدلأ نم شيفت

0 

 نامولا ليع ىليل ابأ 3 ىرشنلا بعك 6 ربمع ندب 7 نيماي 5

 د

 ” ا ا ريس

 2) © هرم. ::ظ115ءادن ةطاع طقس :200.١ امقو 82. 1. 15. ربكأ ع6 3.

 560 مظعأا. م) 8سعددونانع 767/7. 1115ءانم. 4. ليقيب. 20

 ٠) /2) دكا لكل ىلا ل ءاريصا هدضلا حج 171:02 كف وأ عر
 5) ]12 ( :هرصع 6 5ءوتنتء ال5 "شامكتالاي. ." رثك)أ 215ا: مدت. . م) 8

 ركزوعط طمصأا2 5ءرتاعاتت 111011017 017126170120101. /) امس و
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 1 ةنس ليطار»

 «ثيدللا اذه ىف هتيدح عمنجا دق ٌلكو* ضعب ثّدحب رث ام

 ى هكلذو :مؤرلا .ةورغل ويفتلاب هتاكتما ريم" معلم هلللا لش ١

 نيحو دالبلا نم بْذَجو وكلا نم ةذو سانلا : نم .ةرسع نمز

 عرامت ىف ماقملا نوحي سانن 4 لالظلا تّبحأو * رامثلا « تباط
 ع7 ئخلا :نامزلا نمله لع اهنع .قموخشلا نضر كا

 ىنك الا ةوزغ: ىف يرضي ام لبق معلن هللا لوس "ناكو'هيلعا م

 ةوزغ .نم ناك ام الا هل ديصي :ىذلا -مويغ ”ةيويا هنا ري اهنع

 ودعلا هرتكو نامل "ةذيشر»ةقشلا7 نعل سماتلل انينيي هقنت

 هانلا ,سمأوز هتبفأ :لدلذكبسابلا بتفاييلا دل, ةلةحوصلا 20 ١

 0 8 يف: ام. ىلع.ساقلا ريجتف*“ مولا نير ههقا :مريحلاو راجفإب
 م وزغو مورلا ركذ نم اومّظع ام عم هيف امل هجولا كلذل هركلا نم

 نب دىجلل 1كلذ هزاهج ىف وهو موي تاذ معلص ,هلئا ليسر لقف

 وفصالا ىنب دالج ىف ماعلا كج-.اي كل له ةملس ىنب ىخا سيق

 ام ىموق فرع قل هللاوف ىبنتفت الو لل نذأتوا .هللا ليسر اي لاقف

 15 عاسن تيب نأ ىشخا 557 عل ءاسنلاب اًيَكع شا 7 لج

 لاقو معلم هللا ليسر دنع ضرعأش نينع و بيصأ ال 2 رفمصالا ىنب

 مهو هةيالا هذه تلون سيق نب 5 ىفف كل كنا ان
 ه سوم دل هس

 ئشخ.امنا ؛ ناك نأ * ىلا ةيآلا ىننقت الو ىل ن .ردنا لمقي نم

 ©) 1115ءاط. هس. 6) 5 ةوزغلل 6 © باط. 4©) 067

 هرم.ز ءالفاوغ زض 5 ©: 1هرككا#.  م) © ىلا. رك 5 ىتلا ©( 0

 ايبلغ. ى) 15[12ءا>. 200. هجولا. ) 12/1 كفك. 2 )١25
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 2) 10 6غ 2ركلج هديت 7 داجر. 72) (© هم. 64) 1501.9 75. 49



 وع 1 ذانس

 «مرهلا ىدخب هلاع نايفس وبا ماقأر كميق ىلع ىنإ ٌلخدا لقو

 دموق 6 ءاقو ليعملاب اهبرضي اهالع ةدعش د ةريغمأ ىلل>د انيلترت

0 - 

 ةورع بيببحصأ مك باسصي وأ 0 نأ ةيمخ يي 7 كنود
- 

 عاصملا واونسكي * عاضرلا اهمّلسأ عاد منيكبأ الا* . د

 كل م العا كل اَهاو ءسأفلاب اهبرصي ةريغم لاو نايفس وبأ لوقيو : لق

 نايفس قيال لع 5 اهيلجو اهل علم 2 لخا ةريغم ا اهمدع املف

 معلم هللا لوسر ناكو : عوجلاو بهذلا نم اهلامو عومش# اهيلخو

 بوسألاو ةورع نيد تاللا لام نم َيضقي نا نايفس اب [ا

 © امهنيد منم ىضقف دوعسم ىنبأ م

 ' كوبت ] ةوزغ معلص هالا لوسر اوغ ةنسلا هذ 0س

 كيبت ةوزغ ىع ربخلا ركذ

 لوسر ماقأ لاق احا خود نمت نىك هياش دابد "له هجيج داش

 ئن نيب ام فئاطلا نم هفيصنم دعب ةنيدلاب 7: معلص هللا

 نبا انكتدست مورس وزغل ويهتلاب سانلا رسمأ م ب.جر ىلأ هج و

 تيزبو :ىعولا نغ قاكسا نب كيد نع ةملس اس لق كي

 مريغو ةدانق نب ريع نب مصءو ركب لأ نب هللا دبعو نامور نبأ
 سن د 2

 00 ع ضعبو ءاهنع هغلب ام كيبت ةوزغ ىف ثلح سق لك

 2) 8اوءط. م21 مهنا 71:0. 8ءاك1 ء ]ةعانأ 12 ٠” 62) ( لاقوو
 5 ماقاو. ©) 5 ىنب. 4) ( ©6 5 ثيغمر 14 )اا ببعش. 6) 58

 رك) عزوعا. (ءمدك ةيناعسم كأم 1. قزر لود. ءا ]1]ةعاعاطت1 اه 1. معد
 نيكبتل. مي) 0, ه:0. فو اونسحا. 2) اها. 2) 0 تخاوب
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 5 زخنس ليلا

 مهيرارذو 6 هئاسنو مئاهفس نم اهكرتب «اوملسي نا نورهظي اميف

 مالسالا ميلخدي ىتح اهمدهب مهموق .ءاوعوري نأ نوكىرسكبو
 بريح نب نايفس ايا ثعبي نا الا كلذ معلص هللا ليسر قاف

 ةيغاطلا كبت عم هولأس اونك دقو 4اعامدهيف ةيعش نب ةريغملاو

 :لوسر لاقف ميديأب عناتوا / اورسكي 2نأو ةالصلا نم مهيفعي نا
 ريخ الف ةالصلا اماو هنم 5 مكيديأب مكناثوا و ربا هللا

 ناو اهكيتونسف هذه اما 522000 نين

 ما مهنتي فصول قشرسل بتكري نيس اس لل ا

 نا :كلذو انس مه.ةدحا نم ناكو صاعلا ىا نب نام

 ؛ه ركب وبأ لاقت ناوقلأ : ملعتو مالسالا ىف هقفتلا ىلع مهصرحا # ناك

 مالغلا اذه ثميأر نق ىنا هللا لويسر اي 1: معلص هللا ليسرل*

 امه: ك6 نارقلا :ملطتو  مالتسالا ةيب هقيعيفلا »لنص: هيبتا ا ا

 بتاعى بوقعي ىلع :ئاسعا» نما“ عا ةملتطا اطير لقا لان للا

 دالب ىلا اوهجوتو معلص هللا ليسر دنع نم ةاوجرخ املف لق

 5 نب ةريغملو برح نب نايفس ابا معاص هللا ليس, ثعب نيعجار
 فئاطلا اومدق ثاذإ ىتح موقلا عم اجرضف ةيغطلا مله ىف ةبعش

 هيلع نايفس ءوبا::ىكلذ. ىف نايغشءاسبا تكتم نا ةةريغلل ذأ

 <) 8:5. اويلستي. .2) © هم. ٠ 2 © اوعر «4) 5اهتامنهيف.

 ه) طلوعطب 200. ال, وقت006 هم 7 0سسصص00© نىأو

 زهغ11 عدلان نأ ىبأ ىمو. [م) © سكي. مم) 0 مكرسك. 5

 200 نم. 2) 5 طقعر عا صم» 5 © ( ميلعتو. 2) 5 هل.

 41 اوغرف ءغ ةزع نتموادع 87ز5ءات. 9ابر نانأ ةاتأعطت 210 60 نم

 معلص هللا ليسر كنع !1«عأؤ#0 خمأ ىم. #7) 1115ءا. 200. مهعم.



 اللا 00

 ةريغملا مهأر اًملف هباكحا ىلع ابو اهنيعر تيناكو. هللا لوسر باكا

 ةدلعأ يتقي ومعلصر ىلا لوسر وشمل دقي .عيربضو تاكل كرست

 دلال يدخ لكختمر ناد لبق 2 قيّدصلا ركب هبا هّيقلف

 ناب مالتسالاو ةعيبلا نوجيري  لومدق: ههنا ١ فيقك بكر ىع 5

 موق ىف اباتك هللا ليسر نم «اوبتتكيو ءاطورش ةههن طرشي:

 ال هللب كيلع تيمسقأا ةريغملل ركب وبا لاقف هئاوماو مدالبو

 ةريغم لا لعفف هتّكحا ىذلا انا نوكأ ىتح هللا ليسو! ىلا! ىقبست

 عمودقب فيقث بكر نع هربخأت هللا ليسر ىلع ركب هبا لخدف

 فيك مملعو ماعم رهظلا .حووف .هباصتا ىلا «ةريغملا .يمخ رق

 نأ املو ةيلمامل ةيحكتب الا اولعفي ملخ معلص هللا ليسر 0 0

 هدجسم ةيحان ى َهّبُق قيلع برص معلص هللا لوسر ىلع اومدق
 ىشع .ىذلا نه: صاعلا نب: .ديعس نب ؛كلاخ :ناكو .نونعزي .امك

 وع كلاخ .ناكو /هباتك اوبتتكا ىتح معلص هللا .لوسر نيبو هنيب

 دنع نم هيتأي اًماعط نوعطي ال اوناكو هديب عباتك بتك ىذلا

 نم اوغرفو اوعيابو اوملسا ىتح دلخ هنم ّلكأي ىتح هللا لوسر 15

 ةيغاطلا عْدَي نأ معاص هللا ليس اولأس اميف نك دقو عباتك

 يلع كلذ هللا لوس * ىباف نينس كاف اهمدهي ال ثاللا كو

 اًدحاو ريش دولأس ىتح يلع و ىف ةنس ةنس هنولاسي اوحرب اف

 كلذب نوديريب امناو 1: شم انش اهعدي نا نبق همدقم دعب

 ©) © مو, 8115ه. ربضو نييفقثلا كنع. 68) 11155. 200. ليس

 معلدص علل 2 25 طورش. 201 اوبنكيو. ) 815ءط عم.

 1 نيب. مى) © هرسز م20 قاف طتوءط. مطعاتات5 شايو. /2) 815ءط
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 جه فتم 22ج

 1 كنس ا

 ةوربع] منطا تنك ام 2ىشل اذه ّنإ لاقف كراد ىف فقاو.«اذ

 هنا كورمع لاقو هب بحر هآر املف 0 كلذ نم هسفن ىف عنمأ ناك

 اذه مما نم ناك دق #هنا ةرجحم هعم تسيل رمأ انب لون دق

 مكل نسيبلو اهلك ُبرعلا سملسا دقو تيار دق ام لجبلا
 ةاهنيب «فيقث ترمتيا كلذ كنعف مكرما ىف اورظنأف ةقاط ابرك

 يرخ الو برس مكل نمأي ال مّنأ نورت الا ضعبل معاضعب لآقو
 لهسر ىلا اولسري نأ اوعمجاو اورمتياف هب عطتقا لا 4لحا مكنم

 نب ورمع نب ليلي دبع املكف ةورع اولسرا امك الجر معلص هللا
 ىَبأف هيلع كلذ اوضرخو دوعشم نسب ةورسع ننس ىف: ناكو ريمع

 0 لاقف ورعب عنص /مامك عجر اذا هب عصي نأ ىشَحو لعفي نأ

 اوثعبي نا و ىلع اوعمجأت الجر ىيم اوثعبت ىتح اًلعذ نسل

 نامثع ةتس اونوكيف كلام ىنب نم ةثلثو فالخألا نم نيلجر هعم

 مراسي ىنب ةوخا ناففد دبع نب ةمرشب نب صاعلا قا با

 وخآ ةعيبر نب شرخ نب ريمنو راس ىب وخا فوع ىب وأو
 وربع ىب مكلل ليلي ىبع «عم فالخألا 7نم. اوقغبوب:ثراحلب

 جرخي لو مثما بحاصو ممقلا بذ وهو ليلاي دبع عب جرخف
 لك لغشيل دوعسم نب ةورعب عنص ام لثم نم َةَيْشَح الا عب
 ةنيدملا نم اوند املف هلدعر فئاطلا ىلا اوعجر اذا عانم لجر

 90 باكر هتبين ىف ىعري ع ىب ةريغملا اهب اوقل ةانق » اولونو

 6) 5 اذه. 2) 5 ورمعب. ) 5115ه. 200. ديلا يخف. 4) 5

 هت. 2 (0 200. اججرما ىف. رك © ام. مي) © ىلا. ) © ريبست

 20:6 نحل + رايس. 00 عم #7) (© هطت. 2) 25
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 "مع 1. ةثنس

 5 ِِ تن 5
 0 معن هلتقف مدس دياصاق هجو لك نم لبنلاب هيسمر هنيد عل

 ىنب وخا فوع نب سوأ* هل لاقي هنم ّلَجَر هلتق هذا كلام ونب

 الا ىف سيلق ىلا ةنلا اهقاس ةداهشو اهب هللا ىنمركا ةفارك لق و

 لحتري نأ لبق معلص هللا ليسر عم اولتغ نيذلا ءادهشلا ىف ام

 لق معلص هللا ليسر نأ ءاوصرخ مقعم ونفدف عم قوضُدأَف مكنع
 ©هموق ىف 4سي بحأص لثمك هموق ىف هلثم نا هيف

 عنا ليق معلص هللا ليسر ىلع فئاطلا ءلعأ فو مدق اهيفو

 ةبلس امن لاق كيج نبا مانكدخح ناضمر رهش ىف هيلع ايمدق 0

 ورع قيَتَف دعب فيقثت تىماقأ مرق لاق قاكسا ىب 0 ىلع

 0 اد نمر ةركبالا ةقاطباو الام معو ارسل قه هن اع
 نع ةملس امد لاق كيج ىبا انثدحو اوملسأو اوعياب دقو بوعلا

 يرحل نىب ةريغلا نب ةبتع ىب بوقعي نع قاكاسا نب ديح

 ارجاهم ناك جالع ىنب اخا ةيما نب ورمع نا ىفقثلا فقيرش نبا 5

 ةيما نب هرم نآأكو 7 ىيس امهنيب ىذلا* ورع ىب ليلاي دكبعلت

 لاحت عش تح "ني ليلو دبل شخ بولا ١ قدا ”عوم#

 0 كل يقي ةةظيما نب ورمع نأ هيلا لسرا مث هاد هيلع
 هم 2

 يلو معن لاق كلسرأ 7: ورمعأ كحو ليسرلل * ليلاي دبع لاقف ىلا

 6) © معرف. 65) 5 60 طلو ؛ةصخات7ت: ىنب نم ,باجج ىب بو
 كلام نب لاك 25 نرومعوبفا 4) 815ءا. نيسايو ءمآل. 11و
 206. 6) 5 هرم. رك) (0ا13ع 5ءوما0012115 20 انتدحو (1. 23) ه2.

 6 مز 815ءط. ال ٍشنا اوارو“ /2) © هرم: 102: عاسأ1 |” 5 .٠
 3 45. 012. ىبيس و امهنيب ”"ىذللا 2 © هدد.ز م20 ىشف (11ة5ءط.)

 5 ىشم. 2) © كحو ورمع ليسرل.



 00000 امن

 مد خدع ”قساحو مل

 اولاقن ركذ اميف معاص هللا 0 ىلع 0 ْىف كفو مدق اهيفو

 2 هللا لوناف د انيلإ,. لست ةنا :ليقانللا ليش راي انُمدَق

 اردت لإ لف اوفلتللا ٌّ 00 م ةٍجهلوق نم كلذ ىف 00

 5 © ةيآلا ا ىلع

 عسل سال

 © ىبلبلا تبا

 © ءةرشع مو مكل نم نييراحلا كفو ملف اهيفو*

 لوشرا ىلغ ىفقتلا .دوعتبس. نم ورع قكقارلا لوف قا شك انك

 ؛هةملس :اسن# لاق" لقيم ىيا اننا انف دب 0 اًملسم معلتص هللا
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